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skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PPSD yang telah banyak memberikan ilmu, 

bimbingan, dukungan, saran, dan motivasi kepada penulis selama di dalam 

maupun di luar perkuliahan. 

8. Bapak Tuwon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri No. 101771 

Tembung yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian dan 

bimbingan, serta Bapak dan Ibu guru yang telah banyak memberikan 

bantuan dan kerjasama selama penulis melakukan penelitian di sekolah 

 tersebut. 

9. Teristimewa kepada Papa dan Mama tercinta Rodi Anhar dan Yenny Afrina 

Sirait yang telah dengan ikhlas berjuang lahir batin demi penulis, sabar 

mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat baik berbentuk 

moril maupun materil, dan tak henti hentinya berdoa untuk keberhasilan dan 
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penulis serta selalu memberikan bahu untuk bersandar dan mau menghapus 

air mata penulis disaat penulis merasa terpuruk.  There’s no brother in this 

world like you, Dek. 

11. Untuk Nenek dan Alm. Atok tercinta Zulfah Siregar dan Alm. Muchtar 
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dalam hidup penulis.  

12. Adik-adik sepupu tersayang Naziha Purba dan Queensha Aldevira 

Hanamora Sirait, yang selalu menghibur dan membuat penulis tertawa 
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