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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

yang merupakan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar

Sarjana Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan di Universitas Negeri Medan.

Melalui kesempatan yang diberikan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan

dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Negeri Medan yakni Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.pd

beserta Wakil Rektor di Unimed yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk melaksanakan studi Program Sarjana (S-I) Kependidikan Guru dalam Jabatan

(PSKGJ) di Unimed

2. Bapak Dr. Nasrun, MS Sebagai Dekan FIP dan ketua pelaksana PSKGJ yakni Bapak

Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.pd beserta para stafnya yang telah memberikan kepada

penulis untuk mengikuti perkuliahan, penulis ucapkan terimakasih.

3. Kepala Dinas Kabupaten PakPak Bharat, beserta para stafnya yang telah memiliki

konsiten untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi guru-guru di Kabupaten PakPak

Bharat melalui Penyelengaraan PSKGJ yang bekerjasama dengan Universitas Negeri

Medan.

4. Bapak Winsyah Putra Ritonga, S.pd.M.si selaku Pembimbing Skripsi yang dalam

ksibukanya senantiasa menyempatkan diri memeriksa, memperbaiki secara teliti serta

dengan kebaikan hati membantu penulis meminjamkan berbagai macam refrensi dari

judul skripsi yang telah penulis buat. Penulis mengucapkan terimakasih.
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5. Kepada Bapak Dr. Abil Mansya, M.si selaku koordinator wilayah yang selalu

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, serta kepada seluruh para Dosen

PSKGJ Unimed yang telah mengajar di kabupaten pakpak Bharat.

6. Kepala Sekolah SMP N 1 Salak Bapak Surani Padang, S.pd.MM yang telah

memberikan tempat perkuliahan.

7. Kepada keluarga besar SDN 030429 Jambu Kecamatan Siempat Rube Kabupaten

Pakpak Bharat yang telah memberikan bantuanya, penulis ucapkan terimakasih.

8. Kepada keluarga besarku dan yang teristimewa buat “Istri Tercinta, Topsi Pronika

Banurea” yang selalu setia memberikan doa, support semangatnya, penulis ucapkan

terimakasih.

9. Kepada Anandaku tersayang “ Ampi Goka Boangmanalu, Gimson Tokoate

Boangmanalu, Martua Sakata Boangmanalu, yang telah mengerti kesibukan Ayah.

10. Kepada rekan-rekan seperjuangan PSKGJ Kabupaten Pakpak Bharat yang telah tulus

dan iklas memberikan bantuan dan dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan sesuai dengan harapan serta semua pihak yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya,

baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan

program S1 ini dengan baik.

Akhir kata, atas segala bantuan dan bimbingan serta dorongan yang telah

bapak/Ibu serta rekan-rekan berikan. Mudah-mudahan amal baik bapak/ibu serta

teman-teman sekalian dapat diterima oleh Tuhan YME.

Medan, April 2016

Penulis

Neslon Boangmanalu
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