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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim.. 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT Yang 

Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan dalam Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 Universitas Negeri 

Medan. 

 Selama penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, 

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

terutama dari   Dosen Pembimbing Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd yang penuh 

perhatian dan kesabaran atas kekurangan penulis mengenai masalah penelitian. 

 

 Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa keberhasilan penelitian dan 

penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu bersamaan dengan penyelesaian skripsi ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Bapak Drs.Khairul Anwar, M.Pd. Sebagai pembimbing yang tanpa henti – 

hentinya memberikan dorongan, mencurahkan pikiran, serta meluangkan 

waktu untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Penelitian Tindakan 

Kelas ini hingga terselesaikannya penelitian ini.  

2. Bapak Drs. Nasrun, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 
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3. Bapak Drs. Yusnadi, M.Pd selaku pembantu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Demmu Karo-karo, M.Pd, Ibu Dra. Mastiana Ritonga, M.Pd, Ibu 

Dra. Herawaty Bukit, M.Pd selaku dosen-dosen penguji. 

5. Seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Medan yang telah memberikan 

pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. 

6. Bapak Syahrial S.Pd, selaku Kepala Sekolah dan seluruh Bapak / Ibu guru, staf 

pengajar SD Negeri 026606 Binjai Barat yang telah banyak memberikan 

bantuan dan kerjasama selama penulis melakukan penelitian di sekolah 

tersebut. 

7. Guru-guru SD Negari 026606 yang telah membantudalam pelaksanaan PTK 

ini. 

8. Teristimewa sekali kepada orang tua saya yang telah memberikan dukungan 

dan do’anya atas terlaksananya PTK ini. 

9. Kepada teman-teman seperjuangan di kels C Ekstensi Unimed yang telah 

membagi waktu untuk bertukar pikiran menyelesaikan PTK ini. 

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai 

pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga ALLAH SWT akan 

membalasnya dengan kebaikan. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena 

itu, besar harapan penulis agar para pembaca memberikan masukan berupa kritik 

dan saran yang bertujuan membangun kesempurnaan skripsi ini agar 

meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita ke depan. 
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Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khusunya bagi 

penulis sendiri dan bagi para pembaca umumnya. 

Akhirulkalam Wassalamu’alaikun Wr. Wb. 

 

       Binjai,    15 Mei 2014 
       Penulis 
 

 

 

 

       RISKA ADRYANTI 
       NIM.1103311071 


