
KATA PENGANTAR  

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat  Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan 

hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana bagi mahasiswa jenjang S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan UNIMED. 

 Selama penyelesaian skripsi ini penulis menjalani berbagai kesulitan oleh karena 

keterbatasan kemampuan dan pengalaman dalam menulis skripsi dan penulis menyadari tidak 

akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan, saran dan bantuan serta dukungan 

moral dari berbagai pihak. 

 Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

2. Bapak Drs. Nasrun, MS, selaku dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan beserta para pembantu dekan dan stafnya 

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

Ramli Sitorus, M.Ed selaku sekretaris PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan 

4. Ibu Dra. Naeklan Simbolon, M.Pd, selaku dosen pembimbing  yang selalu membantu 

dan penuh perhatian dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan, dukungan, serta 

arahan dalam penyusunan skripsi ini 



5. Bapak Prof. Yusnadi, M.S, Bapak Drs. Daitin Tarigan, M.Pd, dan Bapak Drs. Khairul 

Anwar, M.Pd selaku dosen penyelaras sekaligus sebagai dosen penguji yang banyak 

memberikan kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini 

6. Seluruh bapak, ibu dosen, beserta staf pegawai jurusan PGSD  FIP UNIMED 

7. Ibu Ingan Tarigan, S.Pd selaku kepala sekolah, Ibu Nuriati Ginting, S.Pd selaku wali 

kelas IV, dan guru - guru yang ada di   SD Negeri 104188 Medan Krio 

8. Teristimewa kepada kedua orang tuaku ayahanda Jamaluddin Siregar, ibunda Faridah 

Nasution  yang yang sangat penulis hormati dan sayangi  yang telah banyak 

memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis baik materil maupun 

spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini 

9. Kepada adik – adikku tercinta Eko Febri Syahputra Siregar, Rahimah Anggi Siregar 

dan Rika Anida Siregar yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

10. Kepada keluarga besarku Siregar dan Nasution terima kasih atas motivasi, dan 

semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

11.  Kepada seluruh teman – temanku  kelas H Ekstensi 2008, terima kasih atas 

kebersamaan yang dilalui selama empat tahun di FIP UNIMED 

12. Kepada sahabat – sahabatku D’Miyoeng Nurul Hidayah Samura, Siti Sarah Pane, Ika 

Winanti, Sela Duwi Renggani, Florensya, Nurul Rafika Pinem senang rasanya dapat 

melewati hari – hari secara bersama – sama di kampus kita tercinta sekaligus telah 

memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini  

13. Kepada seluruh teman – teman PPL terima kasih atas motivasi dan doanya 

14. Kepada sahabat – sahabatku Dewi sari Sitepu, Hikmah Widayu, Dewi Mahyardianty 

Matondang, Intan Pratiwi, dan Misykah Khairani yang telah memberikan doa dan 

semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 



Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun 

tidak langsung, yang tidak dapat tercantum dalam ucapan ini. Semoga dukungan dan bantuan 

yang telah diberikan dirahmati oleh Allah SWT. Akhir kata dengan kerendahan hati peneliti 

mempersembahkan karya yang sederhana ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan 

menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan. 

 

   Medan, Juni 2012   

                       Peneliti  

 

                      Farija Roslaini Siregar 

           NIM: 108313100 
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