
ii 

 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 pada Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan dengan sebaik mungkin. 

 Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang 

dihadapi penulis namun semua itu dapat di atas karena bantuan yang tulus dari 

berbagai pihak terutama Ibu Lala Jelita Ananda, S.Pd,M.Pd selaku dosen 

pembimbing skripsi yang penuh perhatian dan kesabaran dalam membimbing 

serta memotivasi penulis untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna. Oleh karena 

itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran maupun kritik dari para pembaca 

dan semua pihak yang mengarah kepada perbaikan penyusunan skripsi ini. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada Yth: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM. M.Kes, selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan.  

2. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  

Universitas Negeri Medan.  

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

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

Keuangan dan kepegawaian, dan Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd 

selaku Wakil dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan  



iii 

 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. Irsan, M.Pd., M.Si, selaku Ketua Jurusan PGSD dan Ibu Elvi  

Mailani, S.Si., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan.  

5. Bapak Drs.Akden Simanihuruk, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis.  

6. Ibu Lala Jelita Ananda,. S.Pd,. M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi  

yang selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan  

memberi arahan dengan penuh kesabaran dan ketabahan menghadapi  

penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.  

7. Bapak Dr. Irsan, M.Pd., M.Si, Ibu Dra. Eva Betty Simanjuntak, M.Pd, 

dan Bapak  Drs. Daitin Tarigan, M.Pd. selaku Dosen Penguji  

yang telah memberikan masukan maupun saran kepada penulis.  

8. Ibu Imelda Free Unita Manurung, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen validator 

1 yang telah menjadi ahli materi.  

9. Bapak Septian Prawijaya, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen validator 2 yang 

telah menjadi ahli Desain. 

10. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf-staf Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan, yang telah memberikan ilmunya selama 

perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi PGSD ini.  

11.  Kepala Sekolah SDN 106806 Cinta Rakyat, Ibu Sri Hariati, S.Pd 

Sebagai Wali Kelas V-B berserta guru-guru yang telah memberikan izin 

pelaksanaan penelitian dan telah banyak memberikan bantuan serta kerja 

sama selama penulis melakukan penelitian di sekolah tersebut.  



iv 

 

12. Kepada orang tua tercinta Lamsihar Sinaga dan saudaraku Bosman 

Sitompul. Terimakasih banyak untuk cinta dan kasih sayang kalian yang 

telah membimbing, menasehati dengan penuh kesabaran, mendengarkan 

keluh kesah penulis, mencukupi dana penulis dan tak ada hentinya 

berdoa untuk keberhasilan penulis. 

13. Terkhusus buat grup six girl yang selalu menertawakan terlebih dahulu 

dari pada menolong, yang telah bersama-sama merasakan susah 

senangnya menghadapi rintangan serta bersedia menemani dan 

mensuport penulis. 

14. Terkhusus buat teman-teman A Mandiri 2016 yang telah berbagi suka 

maupun duka bersama penulis selama mengikuti perkuliahan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik 

dari segi isi maupun tata bahasa dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. 

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai 

sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.    

 

Medan, 28 Juli 2020  

Penulis     

 

Derlia Sri Batavia Sitompul 

 NIM. 1163311017    

 

 


