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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho dan karunia-
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terealisasi dengan baik.
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bantuan, saran dan bimbingan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Hariyanto, M.S., sebagai Rektor Universitas

Lampung yang telah memberikan kemudahan melakukan penelitian.

2. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis selama
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skripsi ini selesai dengan baik.

6. Bapak Drs. Sugiman, M.Pd., selaku dosen pembahas yang telah memberikan

banyak masukan dan saran kepada penulis.
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7. Bapak Imam Yanto,S.Pd., MM selaku Kepala SDN 2 Way Lunik Bandar

Lampung yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk

mengadakan penelitian di SDN 2 Way Lunik Bandar Lampung.

8. Ibunda tercinta, yang selalu memberikan doa agar  penulisan skripsi ini dapat

berlangsung dengan lancar dan tidak menemukan hambatan.

9. Suami tercinta, yang selalu setia menemani, mendukung, membantu dan

memberikan doa kepada penulis.
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Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan akhir ini bermanfaat bagi kita semua.
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