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terselesaikan dengan baik. 

6. Ibu Dr. Hj Sowiyah, M.Pd., Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

membantu, membimbing, dan memberikan saran serta motivasi terhadap 

pengajuan judul skripsi ini. 
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tenaga dan pikiran yang tercurahkan untuk bimbingan, masukan, saran, 

nasihat, dan motivasi serta bantuan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

9. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan S1 PGSD UPP Metro, yang telah 

membantu sampai skripsi ini selesai. 
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Tengah yang telah bersedia menjadi teman sejawat dan membantu dalam 
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bantuan, dukungan, nasihat, motivasi dan doanya selama ini. 
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selama ini, serta terimakasih atas doa dan dukunganya.  
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