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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat 

dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul“Upaya 
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Pendidikan bagi mahasiswa program studi jenjang S1 pada program studi 

Pendidikan Sekolah Dasar Jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan 

dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Berkat bantuan dari 

berbagai pihak serta bimbingan yang diberikan, maka pada kesempatan ini dengan 

rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 
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Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Drs. Wesly Silalahi, M.Pd. yang penulis kasihi selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu yang begitu berharga 

untuk memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan motivasi kepada 

penulis dalam penyempurnaan skripsi ini. 

8. Bapak Penguji, Penguji I, Drs. , Daitin Tarigan M.Pd, Penguji II, 

Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd, Penguji III, Drs., Eva Betty S, M.Pd, yang 

telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam 

penulisan dan penyempurnaan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pegawai FIP UNIMED yang telah 

memberikan informasi dan layanan selama proses pendidikan. 

10. Bapak Tuwon S.Pd selaku kepala sekolah serta 
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telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
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merupakan inspirasi terbesar, sumber semangat serta motivator terbaik,  
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tidaklah cukup untuk mengganti segala pengorbanan kalian yang telah 
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membesarkan dan mendidik penulis hingga sampai saat ini dan yang 

senantiasa mendoakan semua yang terbaikuntuk  masa depan penulis. 

12. Saudara saudari tercinta Nur Hasanah, Vivi Ariani SE, yang selalu 

memotivasi dan menyediakan waktunya untuk berbagi, serta yang selalu 

mendoakan penulis dan juga memberikan bantuan baik moril maupun materil 

dalam memperoleh gelar sarjana ini. 

13. khususnya untuk Teman – teman a – exstensi 2013 yang telah banyak 

memberi motivasi pada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

14. Semua orang  yang mengasihi penulis yang namanya tidak bisa disebutkan 

satu per satu, terima kasih atas doa dan dukungannya. 

 

    Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, 

namun penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun tata 

bahasa. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis kembali mengucapkan 

terimakasih banyak atas bantuan, dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak. 
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