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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya 

yang sampai saat ini senantiasa memberikan kesehatan kepada penulis sehingga 

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang direncanakan. 

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai 

pembawa rahmat bagi seluruh alam. 

Skripsi berjudul “Hubungan Kecanduan Game Online Terhadap Motivasi Belajar 

Siswa Di Kelas V Sd Se - Kecamatan Sampali Tahun Ajaran 2017/2018 ” ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. 

Banyaknya kesulitan selama penulisan skripsi ini tidak terasa berarti 

berkat bantuan bapak dan ibu dosen khususnya Bapak Dr. Irsan Rangkuti, M.Pd, 

M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. Beliau telah memberikan arahan, 

bimbingan dan masukan sejak penyusunan proposal hingga akhirnya skripsi ini 

dapat terselesaikan.  

Selain itu, banyak sekali berbagai pihak yang juga turut memberikan 

bantuan dan bimbingan serta pengarahan kepada penulis, maka pada kesempatan 

ini dengan rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati, ucapan terimakasih dan 

apresiasi yang sebesar-besarnya tercurahkan kepada : 

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

Medan yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti 

melaksanakan studi di Universitas Negeri Medan 
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2. Bapak Dr. Nasrun, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Medan. Bapak Prof. Dr. Yusnadi M.S selaku Wakil 

Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Drs. Elizon 

Nainggolan, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan 

Kepegawaian Fakultas Ilmu Pendidikan dan Bapak Drs. Edidon 

Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas 

Ilmu Pendidikan.  

3. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan PPSD dan Ibu 

Dr. Naeklan, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan PPSD Universitas Negeri 

Medan. 

4. Bapak Dr. Irsan, M.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

dengan penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan, 

pengarahan dan petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Effendi Manalu, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak memberikan bimbingan selama masa perkuliahan. 

6. Bapak Dr. Wildansyah Lubis, M.Pd selaku Dosen Penguji I, Ibu Dra. Eva 

Betty S, M.Pd selaku Dosen Penguji II dan Ibu Dra. Risma Sitohang, 

M.Pd selaku Dosen Penguji III yang telah banyak memberikan saran dan 

perbaikan dalam skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen dan seluruh staf administrasi FIP UNIMED yang telah 

banyak membantu penulis. 

8. Ibu Gusni Rosdiani Harahap, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SDN 101774, 

Ibu Yusniati. S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 101775, Ibu Ida Erlani. 
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S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 101776 yang telah mengizinkan dan 

banyak membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian  

9. Kedua orang tua tercinta Ibunda Dameati Sembiring Meliala dan 

Ayahanda Sucipto yang telah dengan ikhlas berjuang lahir batin demi 

peneliti, sabar mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan semangat 

baik berbetuk rill maupun materiil, dan tak henti hentinya memunajatkan 

doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan penulis, kemudian adik tercinta 

Ifani Heliza yang telah memberikan support dan doa bagi penulis. 

Semoga adik kakak cepat menyusul kesuksesannya.  

10. Terkhusus buat Sahabat-sahabat Lima Sekawan ku tersayang Fatimah 

Simamora, Lili Ruwita, Widiya Syahfitri, Afridayanti yang telah bersedia 

secara ikhlas menemani penulis dan memberikan support yang luar biasa 

untuk  berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan masa perkuliahan. 

Semoga tali silahturahmi persaudaraan kita akan tetap terjalin sampai 

akhir hayat.   

11. Kepada pribadi-pribadi spesial, Arjuna abdi Siregar,  Abang Novriansyah 

Lubis, S.Pd, Abang Rivaldi Pramana, Amd, Andi Dahri Alihar, S.Pd, 

Bowo syahputra, Muhammad Yoko Fadli Adnandi Nasution, Witry 

lestari, Cici Mianora, Anggi Aprillia yang menyudikan diri hadir di 

kehidupan si penulis ini. 

12. Kepada teman dari SMA yang bernama Ayu Kartika Sari terima kasih 

selalu memberikan support untuk penulis, memberikan semangat, 

motivasi dan arahan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga 

persahabatan dan persaudaraan kita akan terjalin sampai akhir hayat. 
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13. Teman-teman seperjuangan di kelas B Reguler 2013 yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu, teman-teman PPL dan teman-teman PGSD 

angkatan 2013 yang mengenal penulis, terimakasih atas motivasi dan 

kekeluargaannya selama ini. 

14. Tak lupa untuk seluruh teman, saudara dan kenalan yang juga tidak dapat 

disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah 

SWT selalu memberikan rahmat dan karuniaNya serta kesehatan, 

sehingga kita bisa meraih cita- cita dan menjadi insan yang bermanfaat. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Sehingga, penulis mohon kritik dan saran yang mendukung dari berbagai pihak 

agar skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Atas segala bantuan dan dukungan 

serta bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

kita semua dan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.  

 

      Medan, 23 Oktober 2017 

      Penulis 

 

 

      Uci Yulinda 

       NIM: 1131111045             

 

 

 


