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KATA  PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

            Alhammdulillahi Rabbil’Alamin, puji syukur saya ucapkan kepada Allah 

SWT yang telah memberikan rahmat Nya sehingga saya dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “Hubungan antara Pemantapan Pola Asuh 

Orang Tua dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 050679 

Kp.Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat Tahun Ajaran 2015 – 2016” 

            Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat memperoleh 

gelar sarjana S-1 pada program PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Skripsi ini ditulis dengan 

mendapatkan banyak bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

Karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada : 

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

beserta jajarannya. 

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

Negeri Medan dan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah banyak 

sekali memberikan bimbingan, arahan, dan masukkan dengan penuh 

kesabaran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  

3. Wakil Dekan I Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS, Wakil Dekan II Bapak                       

Drs. Aman Simare - mare,MS , Wakil Dekan III Bapak Drs.Edidon  

Hutasuhut, M.Pd.  

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan PPSD  
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5. Ibu Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd selaku Sekertaris Jurusan PPSD 

6. Ibu Dra. Rosliana Sitompul, M.Pd Kons, Bapak Drs. Effendi Manalu, M.Pd, 

dan Ibu Dra. Risma Sitohang, M.Pd , selaku Dosen Penguji yang telah 

mengoreksi dan banyak memberikan masukkan dan saran dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Akden Simanihuruk, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan. 

8. Bapak dan Ibu Dosen FIP Unimed dan Seluruh staf tata usaha jurusan PGSD 

yang telah banyak memberikan informasi, dan layanan  dalam urusan skripsi 

ini. 

9. Ibu Ani Syarifah, S.Pd, selaku Kepala SD Negeri 050679 Kp.Mangga Kec. 

Stabat Kab Langkat yang telah memberikan izin untuk melakukan Penelitian 

di sekolah tersebut. 

10. Asiyah,AMa.Pd, selaku wali kelas IV SD Negeri 050679 Kp. Mangga Kec. 

Stabat Kab. Langkat yang telah banyak memberikan bantuan dan kerja sama 

selama penulis melakukan penelitian di kelas. 

11. Seluruh Bapak / Ibu guru dan pegawai di SD Negeri 050679 Kp. Mangga Kec. 

Stabat Kab. Langkat  dan seluruh siswa/i yang telah memberikan bantuan dan 

kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian. 

12. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kaharuddin dan 

Ibunda Sunarsih yang telah mendidik, merawat, menjaga, membesarkan, 

mendo’akan saya mulai dari saya terlahir di dunia ini dengan penuh kasih 

sayang , rasa cinta dan kesabaran, yang tidak pernah ada habisnya yang tidak 

pernah saya dapatkan dari orang lain. Terimakasih yang telah berusaha 
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menyekolahkan saya, semoga skripsi ini bisa menjadi sebuah kado kecil yang 

dapat memberikan suatu kebahagian dan kebanggaan kepada ayah dan ibu. 

13. Terima kasih kepada Kakak Ferdiana Arifah yang tak pernah henti-hentinya 

memberikan semangat dan dukungan. 

14. Terima kasih kepada sahabat – sahabat saya Sartika dewi, Ade Neni Yunita, 

Steffie Yuniarti Deonita Manullang, Tri Uji Agustina Damanik atas segala 

kebaikan dan ketulusan untuk membantu penulis, serta memberikan semangat 

kepada penulis dalam melaksanakan tugas skripsi ini. Serta kepada seluruh 

teman PPLT SD NEGERI 106164 SAMBIREJO TIMUR dan khusus  teman-

teman di kelas A Ekstensi PGSD angkatan 2012 yang telah bersama – sama 

berbagi suka dan duka dalam menjalani perkuliahan dan pengalaman yang kita 

alami takkan terlupakan. 

             Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap pihak yang sudah 

membantu memberikan bimbingan dan arahannya. Segala dukungan dan masukan 

yang mereka berikan penulis tidak dapat membalasnya selain dengan do’a semoga 

Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima saran yang 

bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya dan dapat menambah wawasan 

serta memberi informasi yang berguna bagi pembaca dan dapat digunakan di 

kemudian hari, sekian dan terima kasih.   

                                                                                Medan, 07 Maret 2015 

        

       Saprida Nurul Janah  

       NIM:1123311066 


