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memberikan bantuan, bimbingan dan arahan sehingga Skripsi ini dapat selesai. 
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memberikan bimbingan dan arahan. 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. 

8. Ibu Martaida Sitorus, S.Pd selaku Kepala SDN 106229 Kayu Besar  yang 

telah memberikan izin pelaksanaan penelitian serta Bapak/Ibu guru SDN 

106229 Kayu Besar  yang telah banyak memberikan bantuan dan kerjasama 
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9. Semua peserta didik di kelas IV SDN 106229 Kayu Besar, terima kasih atas 
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10. Dan buat suami tercinta Bernando Manurung, S.Pd terima kasih sudah 

bersabar serta berupaya dalam memberi dukungan dan support sehingga 
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demi kesempurnaan Skripsi ini. Harapan dari penulis semoga Skripsi ini dapat 
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