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Puji syukur penulis ucapkan 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 sholawat beserta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga dengan 

memperbanyak sholawat kepada beliau kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat di 

yaumul mahsyar kelak. Amin. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi 

baik dari segi materi maupun ilmu pengetahuan yang terbatas maupun berkat usaha dan 

bantuan dari berbagai pihak serta ridho Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan 

walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu menulis menerima kritik dan saran dari 

berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

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

2. Bapak Drs. Nasrun, MS. selaku Dekan FIP UNIMED 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S selaku PD I FIP UNIMED 

4. Bapak Drs. Aman Simare-mare, M.S selaku PD II FIP UNIMED 

5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku PD III FIP UNIMED 

6. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan PPSD UNIMED 

7. Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed selaku dosen Pembimbing Skripsi yang denagn penuh 

kesabaran memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti sehingga sktipsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik 

8. Bapak / Ibu Drs. Akden Simanihuruk, M.Pd dan Drs. Daitin Tarigan, M.Pd, dan Dra. 

Sorta Simanjuntak, M.Pd selaku Penguji Skripsi 

9. Bapak dan Ibu Dosen program studi PPSD yang telah banyak memberikan pengajaran, 

bimbingan dan petunjuk kepada peneliti 

10. Ibu Murniaty Sinaga, S.Pd selaku Kepala Sekolah serta seluruh Ibu/Bapak Guru dan Staf 

SD Negeri 060882 Medan yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian dan yang 

telah banyak memberikan bantuan serta kerjasama pada peneliti 



11. Kepada kedua orang tua dan keluarga besar terima kasih yang sedalam-dalamnya telah 

membimbing dan memberikan dorongan dan bantuan baik doa maupun material sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

12. Rekan-rekan sealmamater seluruh keluarga besar S1 PPSD UNIMED khususnya kelas C 

Ekstensi 2010. Mewakili teman tersayang Safiratur Raihan dan Siti Diah Lhutvy selaku 

teman seperjuangan 

13. Dan terkhusus juga untuk Rizki Juliandari, Asti Dianputri dan Sri Handayani yang telah 

memberikan semangat 

14. Buat seseorang DUF yang selalu memberikan motivasi dan bantuan dalam penyusunan 

skripsi ini 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi banyak membantu yang tidak 

tercantum dalam skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat imbalan dari 

Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, dan 

semoga Allah SWT senantian mencurahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua, serta 

memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin. 
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