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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia yang
diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam
wujud yang sederhana. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada
baginda Nabi Muhammada SAW yang sangat kita harapkan syafaarnya kelak di
Yaumil akhir.
Skripsi ini ditulis guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana pendidikan di Program Studi Pendidikan Pra Sekolah Dasar Universitas
Negeri Medan. Adapun judul skripsi ini adalah: “Pengembangan Media ABC
untuk Membaca Permulaan di Kelas I SD”.
Dalam pelaksanaan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak
kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan bantuan dari berbagai pihak
serta Ridho Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh
dari kata sempurna.
Dalam kesempatan kali ini, untuk kedua kalinya penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang teristimewa
Ayahanda

penulis Sumiarno, S.Pd., M.Si, dan ibunda tercinta Trisnawati,

Amd.Kes,S.Si, terima kasih atas curahan kasih sayang yang tulus nan tiada putus,
deraian keringat, do’a yang selalu engkau panjatkan untuk kami buah hati, dan
pengorbanan yang tiada terhingga dan takkan terbalas sampai akhir hayat karena
telah berupaya mendidik dan membesarkan penulis sejak dalam kandungan
hingga sampai saat ini.
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Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhusus kepada:
1.

Bapak Dr. Syamsul Gultom, SKM, M.Kes, selaku Rektor Universitas
Negeri Medan.

2.

Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Medan.

3.

Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,
Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang
Keuangan dan Kepegawaian, Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd., selaku
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Medan.

4.

Bapak Dr. Irsan, M.Pd, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pra Sekolah
Dasar dan Ibu Evi Mailani, S.Si., M.Pd., Selaku Sekretaris Jurusan
Pendidikan Pra Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Medan.

5.

Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd., selaku dosen pembimbing skrpsi
penulis yang telah memberikan arahan serta waktunya untuk membimbing
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6.

Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd., Drs. Bapak Robenhart Tamba,
M.Pd., dan Bapak Faisal, S.Pd, M.Pd., selaku dosen penguji yang telah
memberikan banyak kritik, dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi
ini.
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7.

Bapak Faisal, S.Pd, M.Pd., Bapak Fahru Rozi, S.Pd, M.Pd., selaku
narassumber yang telah memberikan kritikan, bimbingan serta saran yang
membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

8.

Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan seluruh Bapak/Ibu
Dosen Universitas Negeri Medan dan Staf Pegawai serta Tata Usaha
Fakultas

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan

yang telah

memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis selama menempuh studi
dikampus tercinta ini.
9.

Sekolah SD Negeri 104607 Sei Rotan, khususnya kepada Bapak Sumiarno,
S.Pd., M.Si., selaku kepala sekolah dan juga guru kelas I di Sekolah SD
Negeri 104607 Sei Rotan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk
melakukan penelitian di sekolah tersebut.

10. Kemudian kepada abang tersayang M. Nur Alfiansyah dan adik tersayang
M. Fakhrezi yang saling memberikan dukungan dan motivasi.
11. Sahabat penulis yang sejak duduk di bangku SMP Siti Khairun Nisa dan
sahabat-sahabat yang sejak duduk di bangku SMA Nanda Oktari, Karina
Dewi Sumardy, dan Rhesya Nurvianty yang telah saling memberikan
dukungan dan motivasi.
12. Sahabat penulis sejak kuliah Muhrimi Hanipah Rambe, Khairunnisah
Mardiah, dan kepada kak Syafitri yang telah memberikan dukungan dan
motivasi.
13. Seluruh teman yang telah memberikan semangat dan inspirasi, khususnya
teman seperjuangan kelas PGSD B Stambuk 2016 yang namanya tidak bisa
penulis sebutkan satu persatu serta berjuang bersama sampai tahap akhir.
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Tiada kata yang lebih indah yang dapat penulis ucapkan kepada semua
pihak yang telah membantu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik serta
Hidayah-Nya kepada kita. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis
berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis pada
khususnya bagi pembaca pada umumnya.
Aamiin ya rabbal ‘alamin.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan,
Penulis

September 2020
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