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dihadapi penulis namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari 
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Bapak Drs. Akden Simanihuruk, M.Pd selaku dosen penguji yang telah 

banyak memberikan saran dan masukan kepada peneliti dalam penulisan 

skripsi ini. 
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8. Seluruh Dosen dan pegawai administrasi Fakultas Ilmu Pendidikan Unimed 

yang telah banyak membantu penulis selama ini. 

9. Bapak Drs.H.Ahmad Salim, selaku Kepala Sekolah SD Negeri No. 101767 

Tembung yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian serta guru 

kelas VB, Ibu Hj. Mastuti, S.Pd.I yang juga banyak membantu penulis 

dalam penelitian. Terima kasih kepada guru-guru lainnya yang mendukung 

dan memotivasi penulis dalam pelaksanaan penelitian di sekolah tersebut. 

10. Terkhusus untuk orang tua tercinta, Ayahanda Ali Busro Sibuea dan Ibunda 
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ikut membantu, memberikan motivasi, dan doa bagi penulis. 
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ukhuwah yang sudah terjalin selama ini. 

13. Teman-teman kost di Gg langgar No 7, Arimbi Sura Pramukti, Silvia 
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Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai 

pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 
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