
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini 

dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Penulis banyak menyadari, keberadaan skripsi ini bagai setetes air dilaut 

yang tak punya apa-apa, namun dalam penyelesaiannya sangat banyak mendapat 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak,. Selanjutnya penulis sadar bahwa 

selaku manusia biasa tak luput dari kesalahan “ Tidak ada gading yang tidak retak, 

kalau tidak retak, bukanlah gading. Tidak ada manusia yang tak punya kesalahan, 

kalau tidak punya kesalahan bukanlah manusia”. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan mohon maaf yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik moril 

maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada 

waktunya dengan pembuatan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada :  

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

Negeri Medan. 

2.  Bapak Drs. Nasrun Nasution, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Pendidikan . 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S selaku Pembantu Dekan I.  

4. Bapak Drs. Aman Simare-mare, M.S selaku Dekan II dan Bapak Drs. 

Nasrun Nasution, M.S selaku Pembantu Dekan III. 



5. Bapak Drs. Khairul Anwar,M.Pd selaku Ketua Jurusan PGSD FIP 

UNIMED, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan 

waktunya memberikan bimbingan, masukan, dan nasehat kepada penulis 

selama proses penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik.  

6. Bapak Drs. Ramli Sitorus,M.Ed selaku Sekretaris Jurusan PGSD FIP 

UNIMED. 

7. Bapak Drs. Wesly Silalahi, M.Pd, Bapak Drs. Wildansyah Lubis, M.Pd, 

Ibu Dra. Syamsuarni, M.Pd selaku dosen penyelaras penulis.  

8. Seluruh Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada 

penulis dan seluruh pegawai FIP yang telah banyak memberikan bantuan 

dalam pengurusan administrasi. 

9. Kepala sekolah beserta guru kelas IV SD Negeri 2 Percontohan 

Blangkejeren Gayo Lues yang telah memberikan izin serta bantuan kepada 

penulis selama penelitian disekolah tersebut. 

10. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Kelimah 

yang telah mengasuh dan membesarkan penulis serta memberikan jalan 

baik pada penulis dengan berbagai dukungan baik bersifat moril maupun 

materil serta do’a-do’anya. 

11. Abangda beserta istri Rabudin beserta Berlian dan kakanda beserta suami 

Kasmawati, S.Pd beserta Muhammad Ali, terima kasih atas motivasi, 

kasih sayang dan do’a-do’anya kepada penulis.  

12. Terima kasih kepada Yusri Hermawan yang telah memberikan motivasi 

kepada penulis. 



13. Adik-adikku Mastina dan Salihin yang telah banyak memberikan motivasi 

kepada penulis.  

14. Sahabatku Nurhayati, Lisnawati, Seri Jaya dan Sopiana terima kasih atas 

motivasinya.  

15. Keluarga Belat 110 Pak Sutikno dan Buk Minten dan Siti Hajar Kawan 

Kamar saya yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk cepat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut 

serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti 

perkuliahan. 

Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua pembaca, terutama 

bagi penulis sendiri. Amin.. Ya Rabbal Alamin. 
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