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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas hidayah 

dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan 

salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan PGSD 
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Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada alm Mahmud 
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dihadapi penulis namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari 
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Dra. Risma Sihotang, M.Pd selaku dosen penguji yang telah banyak 
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7.   Bapak Sunarto, S.Pdi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 101891 Kecamatan 

Tanjung Morawa yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian serta Ibu 

guru SD Negeri 101891 Kecamatan Tanjung Morawa yang telah banyak 

memberikan bantuan dan kerjasama selama penulis melakukan penelitian di 

sekolah  tersebut. 
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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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