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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT menciptakan alam 

semesta beserta isinya. Dan atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu sehingga skripsi yang berjudul “Hubungan Keterampilan Mengajar 

Kelompok Kecil dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD di Desa 

Sigompulon Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara T.A. 2015/2016” ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam tercurah kepada Rasulullah 

SAW, keluarga dan para sahabat. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan 

keterbatasan dalam menyelesaikannya, namun dengan usaha, doa serta bantuan 

dan motivasi dari berbagai pihak terutama kepada Dosen Pembimbing Skripsi 

Bapak Drs. Rahim Sitompul, MS yang telah memberikan banyak bantuan, 

bimbingan, motivasi dan saran kepada penulis sejak awal penulisan skripsi sampai 

skripsi ini selesai sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan beserta stafnya. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 
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3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik 

Fakultas Ilmu Pendidikan. 

4. Bapak Dr. Aman Simaremare, MS selaku Wakil Dekan II Bidang 

Pegawaian dan Keuangan Fakultas Ilmu Pendidikan.  

5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan III Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan 

6. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Prasekolah dan Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan. Serta Ibu Dr. 

Naeklan Simbolon, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Prasekolah 

dan Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd selaku Dosen Pembimbing 

Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi 

kepada penulis. 

8. Bapak Dr. Wildansyah Lubis, M.Pd, Bapak Drs. Akden Simanihuruk, 

M.Pd, dan Bapak Drs. Robenhart Tamba, M.Pd selaku Dosen Penguji 

yang telah banyak memberi masukan dan koreksi demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

9. Bapak dan ibu dosen Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar 

yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis 

selama penulis menjadi mahasiswi beserta seluruh Staf dan Pegawai 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan atas kerjasama dan 

bantuan kepada penulis terutama dalam usaha surat-menyurat. 

10. Kepala sekolah dan seluruh Guru di SDN 1073260 Sigompulon, SDN 

175752 Lumban Gaol, dan SDN 177036 Lumban Gaol beserta staf  
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lainnya yang telah memberikan bantuan/kemudahan kepada peneliti 

sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. 

11. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang sangat 

kusayangi Ayahanda Drs. Riwanto dan Ibunda Nurhayati yang telah 

mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril 

maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, 

kesehatan, dan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas budi baik yang 

telah diberikan kepada penulis. Tiada kata yang mampu diucapkan untuk 

membalas kasih serta pengorbanan  uma dan bapa selama ini. 

12. Teristimewa kepada ketiga saudaraku adinda Dewi Fitri Yulia, Ade 

Kurniawan dan Intan yang telah banyak memberikan doa serta dukungan  

moril serta materil  hingga terselesainya pendidikan S1 yang ditempuh 

penulis.  

13. Terima kasih untuk Opung Juntak, Opung Tobing, Tante Riris, Uda Rob, 

Inanguda Lina, Tante Melva dan Uda Togi dan semua sepupuku tercinta 

yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa dan 

dukungan yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi. 

14. Terima kasih kepada Nelisma Lubis, S.Pd, Melinda Yunas, S.Pd, Raudhoh 

Samosir, S.Pd, Nia Bintang Lumban Gaol, S.Pd, Hijrah Apriliani Tanjung 

S.Pd, dan Masdalina, S.Pd yang telah mewarnai hari-hari penulis sebegitu 

indahnya.. Semoga sukses dapat kita raih bersama. Nice to know you 

guys. 
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15. Teman-teman PGSD B Reguler (Bereg) 2012 terkhusus sahabat-sahabat 

tersayang Wyndha Aulia, Endah, Wahyuana, Lelyta, Switri, Fatimah yang 

telah saling mendoakan, memberikan masukan, motivasi dan semangat 

bagi penulis  untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih untuk beberapa 

tahun yang sangat berarti, untuk canda dan tawa, dan pelajaran yang 

sangat berharga bagi penulis.  

16. Sahabat sedari SMA Merry Manurung dan Renta yang selalu 

mendengarkan keluh kesah penulis, menghibur dan memberi tawa. 

17. Teman-teman seperjuangan yang saling memberikan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini Silvi, Ira, Desi, Rani, dan Nurhabibah. 

18. Teman sebimbingan yang juga tak pernah lepas memberi semangat bagi 

penulis, Nova, Erwina, Bernadeta, Astri, Rewa, dan Mira  serta semua 

pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu–persatu. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu 

penulis menerima kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis 

terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga 

Allah SWT membalasnya dengan hal terindah. Semoga skripsi ini bermanfaat 

serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan. 

Medan, 23 Juni 2016 

       Penulis 

      

Srinovianti 

       NIM. 1123111090 


