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Pekanbaru,  Sekolah Dasar Negeri  138  Pekanbaru, yang telah menyediakan waktu dan 

keterangan  dalam penelitian ini. 

6. Kepada orang tuaku ibuku dan (alm ayah),bapakku mama papa mertua,  yang tak hentinya 

mendoakan anaknya tiada henti serta seluruh saudara-saudariku yang membantu proses 
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7. Kepada suamiku tersayang yang super sabar dan hebat Ahmad Fauzar, S.Pd dan  anakku 
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