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dalamnya kepada:  

1. Bapak Prof. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor UNIMED 

2. Bapak Drs. Nasrun, MS selaku Dekan FIP beserta stafnya  

3. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan FIP UNIMED 

beserta stafnya.  



4. Bapak Drs. Daitin Tarigan, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah 
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telah membimbing penulis selama masa perkuliahan berlangsung. 
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memberikan saran, bimbingan dan petunjuk kepada penulis. 
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memberikan saran, bimbingan dan petunjuk kepada penulis. 
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memberikan saran, bimbingan dan petunjuk kepada penulis 
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Medan Area dan Ibu Mentiar Siregar selaku guru kelas V, yang telah 

memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah 

tersebut.  

10. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda (Alm) Hamda 

Harahap dan ibunda Pitta Sari Siregar, S.Pd yang sangat penulis hormati 

yang telah banyak memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada 

penulis baik materil maupun spiritual penulis. 

11. Kepada Suami tercinta Abdi Rijekiawan Siahaan yang telah memberikan 

dukungan tenaga, waktu, moril dan materil kepada penulis. 
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  Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara 
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dalam dunia pendidikan. 
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