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Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. 
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penulis kecil hingga memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan SI PGSD di 
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ikut menunjang berlangsungnya kegiatan perkuliahan hingga pada saat ini. 

5. Bapak Drs.Khairul Anwar, M.Pd selaku ketua jurusan Pendidikan Pra Sekolah 

Dasar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat 

menimba ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. 

6. Ibu Dra.Masta Ginting, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah 

banyak memberikan arahan dan bimbingannya selama proses penulisan skripsi 
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PGSD Unimed yang telah meluangkan waktu untuk mendidik penulis menjadi 

calon guru yang profesional. 

9. Bapak Suriyanto selaku kepala sekolah SD Negeri 101777 Saentis yang telah 

memberikan tempat dan waktu bagi peneliti sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Waty. Terima kasih telah banyak memberikan do’a dan motivasi sehingga 

penulis dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. 
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M.chairul Fahmi, Agusman Munthe dan juga seluruh teman-teman kelas F 

2008 khususnya jurusan PGSD UNIMED, serta semua pihak yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung 

telah memberikan motivasi dan semangat serta bantuan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

13.  Kepada abangda tercinta dan tersayang Hasan Basri Sitompul yang tidak 

pernah bosan mendampingi  dan membantu penulis dalam segi apapun, dan 

tidak henti-hentinya berdo’a dan memotivasi penulis sampai skripsi ini selesai. 

14. Buat Temen-temen Kost Ira Ramadhani, Surya Selly, Dewi ratih, Winda 

Ramadhani, Nur Santi, Wiwik Wahyuni, Dirhamsyah, Riska yang tidak henti-

hentinya memberi semangat dan motivasi kepada penulis sampai skripsi ini 

selesai. 

 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan banyak kritik dan saran yang bersifat 
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Demikian penulis sampaikan, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

para pembaca umumnya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih. 
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