
 

ii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

berkat rahmat dan anugerah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal 

penelitian ini.Proposal penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan 

penelitian bagi penulis. 

Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan 

proposal ini terkhusus kepada kedua orang tua saya, terlebih-lebih kepada Ibu 

Dra.Rosdiana, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi saya, kepada teman-teman 

seperjuangan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini masih banyak kekurangan oleh 

sebab itu saran dan kritik dari para pembaca sekalian akan sangat membantu penulis 

dalam memperbaiki proposal ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, semoga proposal 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terimakasih. 

 

 

 

        Penulis 

 

      Maria Sari Dewi Sembiring 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Doa dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini serta dukungan 

dari orang tua saya, Ayahanda S.Sembiring dan Ibunda R.Ginting yang telah 

melahirkan saya, membesarkan saya dengan penuh kesabaran serta memberikan 

motivasi untuk saya dalam membekali penulis sejak duduk dibangku dunia 

pendidikan hingga sampai penulis dapat memperoleh gelar sarjana. Semoga 

pengorbanan orang tua saya tidak sia-sia. 

Penulis juga banyak kendala dalam menulis skripsi ini, namun semua itu 

dapat diatasi karena bantuan yang sangat tulus dari berbagai pihak, terutama 

Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dra.Rosdiana, M.Pd yang memberikan 

bimbingan dengan penuh perhatian, kesabaran dan motivasi atas kekurangan 

penulis dari awal penulisan hingga selesai skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada 

semua pihak atas bantuan moril, materi maupun doa dalam penulisan skripsi ini 

khususnya kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Elizon Nainggolan. M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan 

dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan 



 

iv 
 

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

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Dra. Rosdiana. M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan dan sebagai pembimbing 

skripsi yang sabar memberikan bimbingan kepada penulis dan telah banyak 

memberikan bantuan, arahan, masukan, dukungan, dan motivasi yang sangat 

bermanfaat selama penelitian dan penulisan skripsi ini, rasanya tiada kata yang 

pantas diucapkan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga. 

7. Bapak Dr. Sudirman. SE., M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, sekaligus 

Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis selama ini dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini.  

8. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Dosen Pendidikan Luar 

Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, sekaligus 

Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis selama ini dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

9. Ibu Sani Susanti, M.Pd selaku Dosen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan, sekaligus Dosen Penguji yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 

penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

10. Ibu Anifah, S.Sos, M.Pd selaku Pembimbing Akademik yang dengan senang 

hati membimbing selama ini. 
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11. Ibu Surya Indrawati, M.Pd yang telah banyak membantu penulis selama 

perkuliahan dalam penyelesaian skripsi ini khususnya dalam urusan surat 

menyurat. 

12. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen khususnya di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Universitas Negeri Medan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan 

kepada peneliti selama perkuliahan. 

13. Bapak Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Syahrul E. Rambe, S.Sos. 

M.AP dan staf-staf di Kecamatan Medan Petisah Kota Medan yang menerima 

dan membantu peneliti dengan baik selama melakukan penelitian. 

14. Seluruh guru dan peserta didik di Paud Kecamatan Medan Petisah Kota 

Medan yang sudah bersedia untuk dijadikan sampel dalam penelitian. 

15. Secara Khusus dan Teristimewa penulis ucapkan terimakasih banyak kepada 

keluarga tercinta, Bapak S. Sembiring dan Ibunda R.Ginting yang telah 

memberikan doa dan semangat moril dan materil sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pendidikan hingga bangku perkuliahan. Pengorbanan bapak 

dan ibu tidak akan sia-sia, jangan pernah lelah untuk mengarahkan dan 

mendoakan anakmu agar berhasil dikemudian hari. Penulis juga mendoakan 

bapak dan ibu agar selalu sehat dan selalu penuh suka cita. 

16. Terkhusus buat Mustika Sari Purba yang sangat banyak membantu dan 

memberi semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi. 

17. Teristimewa penulis ucapkan kepada sahabat tersayang Rogatti Berutu yang 

selalu member dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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18. Teristimewa buat kakak dan sahabat tercinta Christine Saypa Tarigan dan Sry 

Pratiwi Elisabeth Bangun yang selalu memberi doa dan dukungan untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

19. Terkhusus buat teman-teman seperjuangan Dina Mardiana Nasution, Rifani 

Sitepu, Mira Sri Anjani, Kurnia, Siti Fatimah, Tiur Lidya Gultom, Karina 

Happy Boangmanalu, Marieta Lumbantobing, Ronald Marulitua Manurung, 

Yosafat Purba, Marta Bonita Tampubolon, Runggu Simanjuntak, Sonia 

Impian Simanjuntak dan teman lainnya yang tidak disebutkan penulis yang 

selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

20. Terkhusus buat PLS Reguler B 2013 penulis mengucapkan terimakasih 

banyak yang telah memberikan semangat bagi penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

21. Terakhir kepada teman-teman seperjuangan dan semasa PKL di SKB Asahan 

yaitu  Sentri, Rogatti, Alfina, Rizky, Elfris Nduru dan Ine Sintia penulis 

mengucapkan terimakasih atas informasi dan  motivasinya dalam 

menyelesaikan skripsi ni. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan terbuka terhadap saran dan 

kritik sehingga dapat menambah wawasan dan jangkauan pemikiran dalam 

memperbaiki dan meningkatkan mutu skripsi ini.  

 

       Medan,    Juli 2017 

       Penulis, 

 

 

 

 

       Maria Sari Dewi Sembiring 

       NIM.1133171022 


