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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas hidayah 

dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan 

salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan PGSD 

S1 pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda 

serta Ibunda dan segenap keluarga tercinta yang dengan penuh kasih sayang, 

perhatian, dan kesabaran telah menuntun penulis untuk bersabar dan tawakal 

menghadapi tantangan dalam penulisan skripsi ini. 

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang 

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

berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing yang penuh perhatian dan kesabaran 

atas kekurangan penulis mengenai masalah penelitian. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

tak terhingga kepada: 

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

      Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melaksanakan 
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      Ramli Sitorus, M.Ed selaku Sekretaris Jurusan PGSD  
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5.   Ibu Dra. Eva Betty Simanjuntak, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan, pengarahan, 

petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini. 

6.  Ibu Dra. Erlinda Simanungkalit, M.Pd dan Ibu Dra. Pitty Singarimbun, M.Pd 

serta Bapak Nasrun, M.S selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan 

saran dan masukan kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini. 

7.   Bapak Akup Aripin, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Rikit Gaib yang 

telah memberikan izin pelaksanaan penelitian serta Bapak dan Ibu guru SD 

Negeri 1 Rikit Gaib yang telah banyak memberikan bantuan dan kerjasama 

selama penulis melakukan penelitian di sekolah  tersebut. 

8.   Ayahanda dan Ibunda yang telah dengan sabar mendengarkan keluh kesah 

penulis, memberikan penguatan, dan tak henti – hentinya berdoa untuk 

keberhasilah penulis serta abang dan kakak tercinta yang telah ikut membantu, 

memberikan motivasi, dan doa bagi penulis. 

9.   Dan terkhusus kepada pacar tercinta, Emma Fahriza Lubis yang sangat 

berperan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

10. Dan kepada sahabat – sahabat tercinta Amirudin, Sahrin, Umar, Azis, Ahmad 

Rizky Hidayat, Alkashini Jaelani, Indra Muammar Harahap, Fitra, M. Parwis 

Hasibuan, Rahmadani Tanjung, dan Yusnita Sari yang telah banyak 

membantu dan memberikan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini. 
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Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai 

pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

membalasnya. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat 

dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.  
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