
KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha 

Esa atas berkat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini 

yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

PGSD S1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

 Selama penyelsaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, 

Namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak 

yang penuh perhatian dan kesabaran atas kekurangan penulis mengenai masalah 

penelitian. 

 Teristimewa sekali penulis sampaikan dan ucapkan terima kasih kepada 

kedua orang tua penulis tercinta kepada Ayahanda Syafruddin dan Ibunda 

Armawati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan tulus dan ikhlas, 

penuh kesabaran, segenap perhatian dan memberikan kasih sayang disertai do’a, 

kepercayaan, dorongan, motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan 

skripsi ini.  

 Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih 

kepada : 

1. Bapak Drs.Wesly Silalahi M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan 

sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah penuh kesabaran 

dan perhatian memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk demi 

terselesainya skripsi ini. 



2. Bapak Dosen Penguji Skripsi Drs. Edward Purba, MA,  Drs. Robenhart 

Tamba, M.Pd, Drs. Rahim Sitompul, MS yang telah memberikan saran, 

bimbingan, pengarahan, dan petunjuk demi perbaikan skripsi ini. 

3. Ibu Nurmalinda Bangun, S.Pd  selaku Kepala Sekolah dan seluruh Bapak/ 

Ibu guru, staf pengajar SD Negeri 056636 Gebang yang telah banyak 

memberikan bantuan dan kerjasama selama penuisan melakukan 

penelitian di sekolah tersebut. 

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd. selaku ketua jurusan PPSD FIP 

UNIMED 

Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed selaku Seketaris Jurusan PPSD FIP 

UNIMED. 

5. Ibu Dra. Ratna Juwita, M.Pd, selaku Pembimbing Akademik. 

6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ilmu Pendidikan Unversitas Negeri 

Medan yang telah memberikan informasi dan layanan. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PPSD yang telah banyak memberikan 

pengajaran, bimbingan dan petunjuk selama penulis kuliah di Universitas 

Negeri Medan. 

8. Keluarga besar penulis tercinta (Abangda Rudi Alwin S.E., dan Kakanda 

Fatma Miafitri S.E., Trias Putri S.E., Layli Syahara S.E., beserta adik-adik 

penulis, Novita Syahara, Muhammad Sofyan, Maulana Akbar, Amelia 

Shafira, Hilda Tifani), teristimewa Muhammad Rizal serta sahabatku Reni 

Dwi Hariyanti, Akmalun Nazli, Chiska Muthia, Jesi Afriani, Dian Pertiwi, 

Asni Dermaito yang telah banyak memberikan semangat, membantu do’a, 

perhatian, motivasi dan selalu mendukung penulis buat  yang telah banyak 



dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai 

pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah Yang Maha Esa 

membalasnya dengan kebaikan. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis serta dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan 

khususnya bagi calon guru dapat diterima dengan baik oleh para pembaca semua. 
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