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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya, 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, kesabaran, serta 

doa telah menuntun penulis untuk bersabar dan mampu menghadapi rintangan dan ujian 

dalam penulisan skripsi ini. 

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis 

namun semua itu dapat diatasi karena bantuan dan doa yang tulus dari berbagai pihak 

terutama dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan perhatian atas kekurangan penulis 

mengenai penyelesaian tugas akhir berupa skripsi. 

Dalam kesempatan ini penulis 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,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. 

3. Bapak Pembantu Dekan I Prof.Dr.Yusnadi,MS serta Bapak Pembantu Dekan II Dr.Aman 

Simare-mare,MS dan Bapak Pembantu Dekan III Drs.Edidon Hutasuhut,M.Pd Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs.Khairul Anwar,M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pra Sekolah Dasar dan 

Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan dan Bapak Drs,Ramli 

Sitorus,M.Ed selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Pra Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra.Eva Betty Simanjuntak,M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan 

penulis sejak awal penelitian hingga sampai dengan selesainya skripsi ini. 
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6. Bapak Drs.Daitin Tarigan M.Pd, Bapak Drs.Khairul Anwar M.Pd dan Bapak Drs.Ramli 

Sitorus,M.Ed sebagai dosen penyelaras yang telah banyak memberikan saran dan 

masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan dan Seluruh 

Staf Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan informasi dan layanan demi terselesaikannya skripsi ini. 

8. Bapak Drs.Maju Hutasoit selaku Kepala Sekolah SD Budi Murni 2 Simalingkar yang 

telah memberikan izin pelaksanaan penelitian serta Bapak dan Ibu guru SD Budi Murni 2 

Simalingkar yang telah banyak memberikan bantuan dan kerjasama selama penulis 

melakukan penelitian di SD Budi Murni 2 Simalingkar. 

9. Teristimewa ucapan yang tulus dan bakti penulis kepada orang tua, Ayahanda P.Purba 

dan Ibunda A.Pakpahan atas doa, nasehat, dan kasih sayang serta dukungan moril yang 

tak bisa ananda bayar oleh apapun. 

10. Saudara – saudaraku tersayang, Abangda Henry Purba dan keluarga, Roy Purba dan 

keluarga, Kakanda Siska Purba, dan Adinda Daniel Purba yang telah memberikan doa, 

semangat,dan dukungan, terima kasih atas perhatiannya selama ini.   

11. Suami tercinta, Simson Nainggolan yang selalu ada dan begitu banayk membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman kelas X Transfer 2011 yang telah berbagi suka maupun duka bersama 

penulis, selama mengikuti perkuliahan. 

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, 

penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya. 

dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran dalam dunia pendidikan. 
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