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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, berkat 

rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk ujian 

sidang pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Dan tak 

lupa pula shalawat berangkaikan salam atas junjungan kita Nabi besar 

Muhammad SAW, semoga dengan memperbanyak shalawat kepada beliau 

kita dapat tergolong sebagai umatnya yang mendapat syafaat di yaumil 

mahsyar kelak, amin. 

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa banyak 

kesulitan yang dihadapi baik dari segi materi maupun ilmu pengetahuan 

yang terbatas, namun berkat usaha dan bantuan dari berbagai pihak serta 

ridho Allah SWT, pada akhirnya skripsi ini dapatt diselesaikan walaupun 

masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan 

saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

melaksanakan studi di Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 
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3. Bapak Pembantu Dekan I, Bapak Pembantu Dekan II, dan Bapak 

Pembant Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. 

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan PGSD dan 

Bapak Akden Simanihuruk selaku  Ketua Prodi PGSD. 

5. Bapak Drs. Robenhart Tamba, M.Pd selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah penuh kesabaran dan perhatian memberikan 

bimbingan, pengarahan, petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini. 

6. Bapak Drs.Ramli Sitorus, M.Pd, Drs. Wildansyah, M.Pd, dan Dra. 

Tianan Sihite, M.Pd selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan kepada peneliti dalam penulisan 

skripsi ini. 

7. Ibu Juliani Siregar, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri No. 

162107 Tebing Tinggi yang telah memberikan izin pelaksanaan 

penelitian serta Bapak dan Ibu guru SD Negeri No. 162107 Tebing 

Tinggi yang telah banyak memberikan bantuan dan kerjasama selama 

penulis melakukan penelitian di sekolah  tersebut. 

8. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan beserta para staf administrasinya yang memberikan 

bantuan dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti mata 

kuliah dibangku perkuliahan. 

9. Teristimewa keluargaku tercinta, Ayahanda Zainal Abidin Harahap, 

Ibunda Humala Hafna Siregar, S.Pd, Kakak-kakakku tersayang Siti 

Afri Zeny Harahap, Siti Nova Agustin Harahap, adikku tersayang 
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Azmar Nursyijal Harahap serta seluruh keluargaku tercinta yang telah 

mencurahkan kasih sayang, memberikan doa, motivasi, dukungan 

materil serta moril kepada penulis.  

10. Terima kasih buat Abang Erik yang sudah memberikan do’a, motivasi, 

dukungan kepada penulis.  

11. Sahabat-sahabat terhebatku dalam suka dan duka; Ika, Rika, Aries, 

Ari, Afrida, Mentari, Dodi, Ridha. 

12. Terima kasih pada teman-teman kos seser tersayang: Kak Nurul, 

Anggi, Ici, Aqsho, Yuyun, Ade, Nina, Sari, Ijo. 

13. Teman-teman seperjuangan A ’Ekstensi’ 09 dan seluruh stambuk’ 09 

yang tak dapat disebut satu persatu kalian tak akan pernah terlupakan.  

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, walaupun 

tidak tercantum dalam skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih. Semoga 

kebaikan yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa 

mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua dan selalu memberikan 

petunjuk yang terbaik bagi kita semua. 

 

       Medan, Mei 2013 

              Penulis 

 

 

  Ira Mei Leny Harahap 
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