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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas keridhoan, 

rahmat dan hidayah-Nya yang amat sangat besar sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan PGSD S1 pada Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan dengan sebaik mungkin. 

Peneliti juga menghanturkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Ayahanda Mursan yang selalu membimbing, mendukung, dan 

memberikan kasih sayang serta perhatiannya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam menjalani setiap tahap kehidupan 

sampai sekarang, dan salam rindu peneliti rasakan serta rasa syukur dan terima 

kasih kepada Almarhumah Ibunda Juriah yang telah memberikan segenap cinta, 

kasih dan sayangnya sampai akhir hayatnya kepada peneliti. Dan tidak lupa pula 

segenap keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, nasihat, serta 

dukungan yang telah menuntun peneliti untuk bersabar dan tawakal menghadapi 

tantangan dalam penelitian skripsi ini. 

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang 

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

berbagai pihak terutama Ibu Dra. Rusminah Kasma, M.Pd selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi  yang penuh dukungan dan perhatian serta kesabaran dalam 

membimbing peneliti hingga proses penelitian skripsi ini selesai. 

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang 

tak terhingga kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

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

Simaremare, M.S selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Drs. Edidon 

Hutasuhut, M.Pd selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

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

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

Akden Simanihuruk selaku  Ketua Prodi PGSD. 

5. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd, Ibu Dra. Eva Betty Simanjuntak, M.Pd 

dan Bapak Drs. Akden Simanihuruk, M.Pd selaku dosen penguji yang telah 

banyak memberikan saran dan masukan kepada peneliti dalam penelitian 

skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Daitin Tarigan, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik, yang 

selama perkuliahan membimbing dengan sabar. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PGSD yang telah banyak memberikan ilmu, 

bimbingan, dukungan, saran, dan motivasi kepada peneliti selama di dalam 

maupun di luar perkuliahan. 

8. Kepada Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan PGSD 

terkhusus Bapak Sukiran dan Bapak M. Sihombing. 

9. Ibu Oni Roswita Dalimunthe, M.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 

060818 Medan Kota yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian 

serta Bapak dan Ibu guru SD Negeri 060818 Medan Kota yang telah banyak 
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memberikan bantuan dan kerjasama selama peneliti melakukan penelitian di 

sekolah  tersebut. 

10. Siswa-siswi tercinta SD SD Negeri 060818 Medan Kota yang telah banyak 

menginspirasi peneliti dan memberikan pengalaman nyata bagi peneliti 

dalam mengemban tugas menjadi guru.  

11. Kakak Julia Sari Oktavia, abang Panji Sanriansyah, dan adik Yayang 

Malahayati tercinta yang telah ikut membantu, membagi pengalaman dan 

ilmunya serta memberikan motivasi dan doa bagi peneliti. 

12. Keluarga Besar Ayahanda Mursan dan Keluarga Besar Almarhumah Ibunda 

Juriah yang selalu mendukung dan membimbing. 

13. Terkhusus kepada sahabat tercinta Suci Perwita Sari, Rayi Sucippitari, 

Nurul Hidayatunnisa, dan Laili Fahlia Harahap yang telah setia menemani 

dan membantu peneliti selama hampir 4 tahun bersama melalui suka dan 

duka dalam keadaan apapun. Semoga persahabatan kita tetap erat. 

14. Terkasih kepada para sahabatku Faradita Afriana, Rinda Dwi Damayanti, 

Nadya Parawita Zivia, Rina Hasdianti, Rita Lestari, Siti Khairunnisya, dan 

Nurdiana serta pemuda tangguh Ali Imran yang selalu setia menemani, 

menyemangati, mengingatkan serta mendukungku untuk terus melangkah 

ke masa depan. 

15. Teman-teman seperjuangan Yuri Yelin Payora, Kautsar Iranda, Maisarah, 

Putri Listyarini, Siska Evriani Depari, Nelly Febri Trisna, Risna Sari Junita 

Siregar, Anggi Pradita, Sondi Posma Silalahi dan seluruh teman-teman B-

Reguler PGSD 2010 lainnya serta seluruh teman-teman PGSD angkatan 
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2010 yang telah memberikan bantuan, candaan, juga memori yang sangat 

indah selalma perkuliahan. 

16. Kepada keluarga besar KSR PMI Unit Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan peneliti pengalaman besar dalam bersosialisasi dalam 

masyarakat. Dan terkhusus kepada Ayi Dayma selaku rekan sejawat 

angkatan XVI yang selalu mendukung dan menemani peneliti dalam berbagi 

pengalaman dalam suka dan duka. 

17. Kepada seluruh teman teman PPL 2013 di Sampali, khususnya kepada Lina, 

Rasyid, Fahrun, Elga, Henny, Winda, Ika, Fitri, Ernita dan Heri. 

18. Dan kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu 

dan seluruh orang yang menyayangi peneliti. 

Mengingat masih banyak kesalahan baik isi maupun penelitian. Untuk itu 

peneliti mengharapkan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. 

Atas segala bantuan, bimbingan dan semangat yang telah peneliti terima dari 

berbagai pihak, peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini 

bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia 

pendidikan.  

 

       Medan,  28 Agustus 2014 

       Peneliti, 

  
   

 


