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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Swt atas berkat 

rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 

waktunya. Skripsi ini berjudul “Hubungan Pendidikan dan Pendapatan Orang Tua 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa SD Negeri 105268 Telaga Sari T.A 2015/2016”. 

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang 

dihadapi penulis, namun semuanya teratasi berkat bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaiakan untaian kata terima 

kasih dari hati yang tulus kepada orang tua tercinta ayahanda Koptu Suparno dan 

Ibunda Mardiana yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, terima kasih 

atas doa yang tak terhingga yang diberikan untuk penulis, terima kasih untuk 

motivasi dan doa restu demi keberhasilan dalam menjalani kehidupan. 

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis juga menyampaikan 

untaian terima kasih kepada Bapak Drs. Effendi Manalu, M.Pd selaku Dosen 

Pembimbing Skrispi yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan dan 

motivasi kepada penulis dari awal pembuatan proposal hingga skrispi ini selesai 

dengan baik. 

Berkat dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, pada kesempatan 

ini dengan tulus dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

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

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

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

Bapak Drs. Aman Simare-mare, MS selaku Wakil Dekan Bidang Umum 

dan Keuangan dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan. 

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

Dra. Eva Betty S, M.Pd selaku Sekretaris jurusan PPSD FIP UNIMED 

Program Studi PGSD. 

5. Terima kasih kepada alm Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed yang sempat 

memberi masukan kepada penulis saat menyelaras. 

6. Bapak Drs. Robenhart Tamba, M.Pd, Bapak Dr. Irsan, M.Pd,M.Si dan 

Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini. 

7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis 

melaksanakan perkuliahan di jurusan PGSD FIP UNIMED serta para staf 

Tata Usaha dan Seluruh Pegawai FIP yang telah memberikan bantuannya. 

8. Ibu Mismawati, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 105268 Telaga 

Sari yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di sekolah 

tersebut serta telah membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh 

peneliti. 

9. Bapak Yusrizal, S.Pd selaku wali kelas VI-a, Ibu Zulfiana, S.Pd selaku 

wali kelas V, Ibu Siti Rahmadaniah, S.Pd selaku wali kelas IV-a dan Kak 

Dama selaku Tata Usaha di SD Negeri 105268 Telaga Sari yang telah 

banyak membantu dan membimbing peneliti selama penelitian 
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berlangsung serta seluruh guru dan pegawai SD Negeri 105268 Telaga 

Sari. 

10. Terima kasih kepada adik-adikku tercinta M. Fazar Sukmana, Tri Afani, 

M. Bayu Sukmana yang selama ini banyak membantu dan memotivasi 

penulis dalam penyusunan skripsi. 

11. Terima kasih kepada kakakku tercinta Dini Prasandriani, S.Si, M.Si dan 

suami yang selama ini selalu memberi masukan dan dorongan kepada 

penulis mulai dari masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi. 

12. Teristimewa untuk seseorang yang mulai ujian SNMPTN selalu 

memotivasi, selalu mendengar keluh kesah penulis selama perkuliahan, 

hingga yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi. Terima kasih 

untuk Donny Marfin Surbakti, untuk motivasi dan kasih sayangnya. 

13. Terkhusus untuk sahabat yang susah, senang selalu ada yang jungkir balik 

selalu sama, yang selalu jalan bersama selama perkuliahan, satu kelas, satu 

tempat PPLT hingga akhir wisuda insyaallah kita sama. Terima kasih 

Widya Syahfitri dan Rizki Kurniaty Siregar yang tidak pernah berhenti 

membantu dan memotivasi penulis dalam proses mendapat gelar sarjana. 

14. Untuk keluarga besar PGSD C1 Reguler 2012 Widya, Rizki Kurniaty, 

Nurhidayah, Maryati, Santa, Rahmah, Tria, Lina, Yela, Siska, Maria, 

Rumindang, Lusi, Siti Kurniaty, Ruth, Bernadetta, Endang, Rizal, Fian, 

Kezia dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Terima kasih sudah bersama selama ini dan telah memotivasi penulis 

semoga persaudaraan kita semakin erat. Semoga kita bisa menjadi guru 

yang terbaik dimana kita mengabdi nanti. Salam untuk semua murid yang 
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kalian ajarkan dan ceritakan pada mereka bagaimana perjuangan kita 

untuk bisa berdiri di depan mereka dan memberi ilmu kepada mereka. 

15. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan satu bimbingan skripsi 

Widya Syahfitri, Nurhidayah, Maryati Manurung, Santa Helena, Afda 

Lyla, Elma Nainggolan, Siti Aisyah buat kekompakkan dan 

kesetiakawanan selama ini, cerita kita dalam bimbingan skripsi akan jadi 

cerita manis di kemudian hari. 

16. Rekan-rekan PPLT UNIMED 2015 SD Negeri 101770 Tembung Widya, 

Rizki Kurniaty, Siska Enjelin, Maria Sari, Mariati Siregar, Atika, Desi, 

Silvia, Adrina, Tambos, Karmila, Maya. Terima kasih untuk pengalaman 

yang tidak terlupakan dan kesan senang sedihnya akan jadi cerita lucu saat 

kita berjumpa lagi. 

17. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kecilku di asrama Batalyon Kavaleri 

6/Serbu Medan Yenfah Fatmala, Dianty Ayu Oe Tari, dan Yulia Puspita 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut 

memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti 

perkuliahan. Akhirnya, tiada kata yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan, 

melainkan Allah Swt yang membalas kebaikan semuanya. Akhir kata semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan sumbangan pemikiran 

dalam dunia pendidikan.  

       Medan,     Maret 2016 

       Penulis 
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