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PersembahanPersembahanPersembahanPersembahan    

Hari takkan indah tanpa mentari dan remHari takkan indah tanpa mentari dan remHari takkan indah tanpa mentari dan remHari takkan indah tanpa mentari dan rembulan.bulan.bulan.bulan.    

Begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta Begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta Begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta Begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta 

tantangan. tantangan. tantangan. tantangan.     

Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, 

apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan 

usaha dan pengorbananusaha dan pengorbananusaha dan pengorbananusaha dan pengorbanan    

    

Ku persembahkan skripsi ini, kepKu persembahkan skripsi ini, kepKu persembahkan skripsi ini, kepKu persembahkan skripsi ini, kepada orangada orangada orangada orang----orang yang  ku kasihiorang yang  ku kasihiorang yang  ku kasihiorang yang  ku kasihi    

Ayahanda Barisman Damanik dan Ibunda Nur Cahaya Sinaga yang Ayahanda Barisman Damanik dan Ibunda Nur Cahaya Sinaga yang Ayahanda Barisman Damanik dan Ibunda Nur Cahaya Sinaga yang Ayahanda Barisman Damanik dan Ibunda Nur Cahaya Sinaga yang 

selalu setia mendoakan putrinya, senantiasa ada saat suka maupun selalu setia mendoakan putrinya, senantiasa ada saat suka maupun selalu setia mendoakan putrinya, senantiasa ada saat suka maupun selalu setia mendoakan putrinya, senantiasa ada saat suka maupun 

duka,duka,duka,duka,    

AdikAdikAdikAdik----adikku yang selalu memberikan semangat dan dukungan.adikku yang selalu memberikan semangat dan dukungan.adikku yang selalu memberikan semangat dan dukungan.adikku yang selalu memberikan semangat dan dukungan.    

Serta temanSerta temanSerta temanSerta teman----teman yang sudah banyakteman yang sudah banyakteman yang sudah banyakteman yang sudah banyak    membantu membantu membantu membantu     

Terima kasih untuk semuanya…Terima kasih untuk semuanya…Terima kasih untuk semuanya…Terima kasih untuk semuanya…    

    

Salam KasihSalam KasihSalam KasihSalam Kasih    

Elvi Dayani DamanikElvi Dayani DamanikElvi Dayani DamanikElvi Dayani Damanik    
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10. Ibu Arbaiyah, S.Pd selaku wali kelas IV SD Negeri 106217 Lr. Amaliun 
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Damanik yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis serta 

telah banyak memberikan bantuan selama proses Penelitian. 

14. Kakakku Marta Oktavia Purba S.Pd, Adikku Januarti Sidabutar, dan Abang 

Kwan Joo yang telah memberikan ide-ide dalam penulisan skripsi ini. 

15. Teman-teman kos No 7 Tuasan: (B’Rizal Tambunan, K’Pina Sijabat, K’Kris 

Situmorang, Adven Siagian, Ema Situmorang), teimakasih buat semua 
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19. Semua orang yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak 
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telah kalian berikan kepada penulis selama ini.  
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