
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT 

Karena atas hidayah dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan PGSD S1 pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan dengan sebaik mungkin. 

Teristimewa peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda 

Ponidi S.Pd serta Ibunda Nur Utami Wanti S.Pd yang selalu berkorban demi 

kesuksesan dan kebahagiaan anak anaknya, dan juga kepada segenap adik-adik-

adikku tercinta yang dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan kesabaran telah 

menuntun peneliti untuk bersabar dan tawakal menghadapi tantangan dalam 

penulisan skripsi ini. 

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang 

dihadapi peneliti namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari 

berbagai pihak terutama Bapak Drs. Daitin Tarigan, M.Pd selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi  yang penuh perhatian dan kesabaran dalam membimbing 

dan memotivasi peneliti untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukan. 

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang 

tak terhingga kepada: 

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

Medan yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti melaksanakan 

studi di Universitas Negeri Medan. 

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

Negeri Medan. 

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

Bapak Drs. Aman Simaremare, MS selaku wakil Dekan Bidang Keuangan 

dan Kepegawaian, serta Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku wakil 

Dekan Bidang Kemahasiswaan. 



4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd  selaku Ketua Jurusan PPSD dan Ibu Dr. 

Naeklan, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan PGSD FIP Universitas Negeri 

Medan. 

5. Bapak Drs. Daitin Tarigan, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan, pengarahan, 

petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Eva Betty S, M.Pd dan Ibu Dra. Rosliana Sitompul, M.Pd serta 

Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Demmu Karo-Karo M.Pd selaku dosen pembimbing akademik, 

yang selama perkuliahan membimbing dengan sabar. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PGSD yang telah banyak memberikan ilmu, 

bimbingan, dukungan, saran, dan motivasi kepada peneliti selama di dalam 

maupun di luar perkuliahan dan Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu 

Pendidikan Jurusan PGSD 

9. Terisitimewa Buat Ayahanda Ponidi S.Pd dan Ibunda Nur Utami Wanti 

S.Pd yang telah dengan ikhlas berjuang lahir batin demi peneliti, sabar 

mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan semangat baik berbentuk 

moril maupun materil, dan tak henti hentinya berdoa untuk keberhasilan dan 

kebahagiaan penulis, serta adik kembarku tercinta Prio Aditya Prabudi dan 

Prio Aditya Prabowo yang telah memberikan semangat dan doa bagi 

penulis. 

10. Terkhusus buat Teman-Teman Seperjuangan kelas A Ekstensi 2012 yang 

telah berbagi suka maupun duka bersama peneliti selama mengikuti 

perkuliahan. 

11. Terkhusus buat sahabat tercinta yang sudah seperti keluargaku Paramita 

Meidasari, Ariska Yolanda Putri, Suwarni Aditya, Muhammad Sandy 

Pratama, Handoko, Muhammad Afriansyah, dan Almarhum Putra Fajar 

Bahari yang telah memberikan semangat dan doa demi terselesaikannya 

skripsi ini, semoga kita menjadi orang sukses dan menggapai impian kita 

bersama di masa depan. 



12. Terkhusus pula buat Sahabat Wifi.Id, M.Nasrul Ilham, Surya Armansyah, 

Masrina Nasution, Debby May Puspita, Kiki Wihartini, Dan Romawaddah 

Nasution yang telah bersedia bekerja sama dengan saling tukar pendapat 

dan doa demi terselesaikannya skripsi ini, semoga kita bertemu kembali 

dalam nuansa keindahan atas IzinNya. 

13. Dan terima kasih pula kepada teman seperjuangan Rizal Nuari, Birna 

Mastiur Siahaan, dan Stefy Yuniarti Deoni Manulang yang telah bersedia 

bekerja sama dengan saling memberikan semangat. 

 

 Peneliti menyadari masih banyak kesalahan baik isi maupun penulisan. 

Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi 

kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat 

kepada semua pihak. Atas segala bantuan, bimbingan dan semangat yang telah 

peneliti terima dari berbagai pihak, peneliti mengucapkan banyak terima kasih. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya. Akhir kata semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi peneliti serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 

dalam dunia pendidikan.  

 

              Medan,  5 April 2016 

                        Peneliti 
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