
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 penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, 

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

terutama Dosen Pembimbing Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed yang penuh 

perhatian dan kesabaran atas kekurangan penulis mengenai masalah penelitian. 

 Teristimewa sekali penulis sampaikan dan ucapkan terima kasih kepada 

Ayahanda Suyanto, Ibunda Sudaryani, Adinda Ardi Wibowo dan Afrizal Prakasa 

serta segenap keluarga tercinta yang dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan 

kesabaran telah menuntun penulis untuk bersabar dan tawakal untuk menghadapi 

tantangan dalam penulisan skripsi ini. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih 

kepada : 

1. Bapak Prof. Drs. Nasrun Nasution, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak  Pembantu Dekan I dan Bapak Pembantu Dekan II, Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

3. Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed selaku dosen Pembimbing Skripsi dan 

sekaligus Dosen dan Sekretaris Jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan 



yang telah penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan, 

pengarahan, dan petunjuk demi terselesainya skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Skripsi Drs. Khairul Anwar, M.Pd, 

Dra. Eva Betty S, M.Pd, dan Dra. Risma Sitohang, M.Pd yang telah 

memberikan saran, bimbingan, pengarahan, dan petunjuk demi 

perbaikan skripsi ini. 

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

pengajaran, bimbingan dan petunjuk selama penulis kuliah di Universitas  

Negeri Medan. 

6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ilmu Pendidikan Unversitas Negeri 

Medan yang telah memberikan informasi dan layanan. 

7. Ibu Nurlela, S.Pd selaku Kepala Sekolah dan seluruh Bapak/ Ibu guru, staf 

pengajar SD Negeri 020266 Binjai Utara yang telah banyak memberikan 

bantuan dan kerjasama selama penuisan melakukan penelitian di sekolah 

tersebut. 

8. Bapak dan Ibu guru SD Negeri 020266 Binjai Utara yang telah banyak 

memberikan bantuan dan kerjasama selama penulis melakukan penelitian 

di sekolah. 

9. Teman terbaik Akmalun Nazli, Reni Dwi Hariyanti, Jesi Afriani, Syaskyah 

Syahara, Dian Pertiwi, Asni Darmaito Rambe, Beny Syahputra, dan Eva 

Harwana yang telah banyak memberikan dukungan dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

10. Teman-teman sejurusan, dan berbagai pihak yang turut mendorong 

memberi bantuan dalam penulisan skripsi ini. 



11. Buat yang teristimewa Tri Suhandoko yang telah memberikan 

bimbingan moril sehingga selesainya 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. 

        

Medan,              Juli 2012 

       Penulis 
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       NIM : 108313047    
 

 
 

 

 

 

 

 


