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Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat 
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penulisdalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada: 

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

Medan 

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

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, 

Bapak Drs. Aman Simaremare, MS selaku Wakil Dekan Bidang Umum  

dan Keuangan, dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil 

Dekan Bidang Kemahasiswaan. 

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan PPSD Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan dan Ibu Dr. Naeklan 

Simbolon, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan PPSD Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 



iii 
 

5. Ibu Dra. Eva Betty Simanjuntak, M.Pd selaku  Dosen Pembimbing 
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selama penulis melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini 
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12. Teristimewa juga buat kedua adik-adikku yang tampan, Matius Celsius 

Sinaga dan Simon Petrus Pebruari Sinaga. Terimakasih untuk setiap 

semangat, saran dan kritikan yang diberikan tepat pada waktunya. 

Memiliki kalian berdua sebagai saudara adalah suatu kebanggaan dan 

pengalaman yang tidak akan terlupakan buatku.  

13. Tak terlupa kedua alm. Opungku tercinta, Saulina Br. Tobing dan Asmin 

Br. Siagian, untuk segenap cinta dan semangat yang telah diberikan untuk 

saya. Bahkan setiap doa-doa yang telah dipanjatkan untuk perkuliahan ini. 

Terimakasih opung, terimakasih karena sudah selalu menyambutku 

dengan pelukan dan airmata saat aku tiba dan hendak pulang dari tempat 

ini. Sangat merindukan kalian dari hati yang terdalam. 

14. Teman seperjuangan kelas C-Reguler PGSD FIP UNIMED Stambuk 

2012, terkhusus buat keempat orang yang selalu menghangatkan dan 

mewarnai hari-hari selama di kePGSDan ini. Terimakasih Rut Marito 

(Mak Ken) yang selalu memiliki alasan-alasan unik untuk selamat dari 

kesalahan hahahha dan telah mendengarkan setiap curahan hati saya, 

terimakasih Santa Sinaga yang tanpa diduga-duga telah banyak 

memperhatikan setiap kebiasaan buruk saya dan membeberkannya tepat 

pada waktunya hahah, terimakasih Ayu R.S yang telah menyentuh hati 

saya dengan kalimat “aku bersyukur bu, ketemu dengan kalian” dan saya 

pun bersyukur bertemu dengan kalian berempat huhuhuhu. Terimakasih 

juga untuk Feby Lola yang telah menangis dan tertawa bersama di saat-

saat tergalau. Terimakasih untuk Eunjo, Wanda, Odor yang juga 

merupakan teman-teman untuk saling bertumbuh dalam KTB ku Angel 
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Worship, terimakasih juga untuk Dola, Kriswid, Maryati, Dewi Puspita, 

Dewi Ayu, Widya Jupe, SitiKur, amangbao Fyan, dak Kez, Dilla Jupe, 

Maen Tiarlan, Cenny, Detta, keponakanku Sangkot, Tria ayang bebh, 

Hafsah ayang bebh, Imah, Nanda Ayu, Rani Natalia, Yanti, Ruru, Maria, 

Endang, Nurhidayah, Lina, Silvi, Rahma, Rizky Kurniaty, Rizka, Wilda, 

Rizal Ijal, Uni Yela, Ulan, SriRez yang telah bermetamorfosis dari ulat 

menjadi kupu-kupu. 

15. Tertitip salam dan ucapan terimakasih juga buat kedua sahabat 

sederhanaku, Herlina Kepo dan Yeyen Tumena serta Kakak terkasih 

Viktiar Elserida Gulo. Terimakasih buat bla bla bla dan bla bla bla yang 

telah kita lewati bersama (terlalu banyak kalau kujabarkan disini gak 

cukup satu kertas buat cerita kita_red). Bahkan untuk setiap motivasi dan 

doa yang telah disampaikan. Terimakasih banyak, aku mencintai kalian 

dari lubuk hatiku. 

16. Untukmu :)Nyamnyum(:, ini adalah satu dari banyak hal yang ingin 

kusampaikan kepadamu. Sebelum dan sesudahnya, kamu adalah orang 

yang membuat aku berjuang lebih dari orang-orang di sekitarku. Bukan 

karena aku kuat dan kamu hebat, tetapi karena hal sederhana yang masih 

saja aku ingat sampai saat ini. Kamu, semangatku. Terimakasih buat 

dukunganmu saat aku memilih untuk kuliah di jurusan ini. Bahkan untuk 

selalu mendengarkan beberapa keluh kesahku saat itu. Maaf  untuk segala 

sesuatunya dan terimakasih untuk segala sesuatunya. 

17. Teman- teman di kos tercinta, para wanita super kuat mulai dari teman 

seperjuangan “sudah terlalu lama sendiri” Lasria the begur tano, teman 
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dari SMA dan bolak balik Medan-Tarutung Desi begur, teman sekamar 

Fitri begur, bang Nelas dan Ka Dame teman baikku, dek Riyoh yang 

sudah selalu mendengarkan keluh kesah mulai dari masalah skripsi 

sampai masalah hati di meja bundar, hahaha. Buat Kak Derma barbie 

yang telah memberikan bimbingan tambahan untuk cinderella membuat 

skripsi. Buat duo Edaks penghuni rumah minimalis kak Ana dan kak 

Niken yang telah menemani saat membully Lasria the begur tano. 

18. Para teman-teman seposko Swag, Lasria Swag, Desi Swag, Astri Swag, 

Kak Dame Swag, SitiKur Swag, Nang Vero tungkik Swag, Fitri Swag, 

Haryati Swag, Ramah Swag, Rio Miting Swag, si Roa tungkik Swag, Pak 

Hendrik Swag, Kha Dafai Swag dan amangbao Pian Swag yang bersama-

sama tengah berjuang juga untuk skripsi. 

19. Untuk Exdreifo3 stambuk 2012 SMA N 1 Tarutung tercinta, Pannie, 

Okna, Tika, Agnes, Cahaya, Cepe, Roma, Melin appara, Kolas, Isra, 

Erwin miss sitakka, Andrea, Nusi Chube, Rischu, ante Mel, kag Ros bebh, 

Rima gembel, Martalena, Cika, si Uun, inang Desy, si pesek Ibeth, 

meskipun harus Hertaty, si Ncee, Apink, Titus, David cardo, David 

Paulin, Jekri Cen, Randi bola salju, Hergin, Nigna, Sahala kibow, Debora, 

Elisa, Daniel sittua bangka, Isnauli, nang Chatrine dan Benny si serat-

seratnya kayu. Terimakasih untuk setiap mimpi yang kita ukir bersama 

dan untuk setiap tawa yang kita bagikan sebelum dan setelah ini.  

Untuk semua pihak terkait yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi 

yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua 

bimbingan dan motivasi yang telah diberikan selama ini. Semoga bantuan dan jasa 
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baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang 

Maha Esa. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi 

maupun bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam 

memperkaya khasanah ilmu pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan terima 

kasih. 
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