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 Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Implementasi 

Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Fajar 

Shiddiq Kec.Medan Marelan “ yang disusun untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ilmu Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Medan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat 

diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari segala pihak. Oleh karena itu, 

melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof.Dr.Yusnadi,MS selaku PD I Fakultas Ilmu Pendidikan 

sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik dan  pembimbing skripsi 

penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sampai 

skripsi ini selesai. 

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Prof. Drs. Nasrun,MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 
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Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Rosdiana,M.Pd selaku Ketua jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Fakultas Ilmu Pendidikan. 



6. Bapak Dr. Sudirman,SE,M.Pd selaku sekretaris jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah sekaligus sebagai dosen penyelaras penulis yang telah 

memberikan masukan –masukan kepada penulis. 

7. Bapak Drs.Elizon Nainggolan,M.Pd selaku dosen penyelaras yang telah 

memberikan masukan – masukan kepada penulis. 

8. Ibu Dra.Nasriah,M.Pd selaku dosen penyelaras penulis yang sudah 

memberikan masukan-masukan kepada penulis.  

9. Seluruh dosen jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri 

Medan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis 

mengikuti perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi. 

10. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan dan Jurusan 

Pendidikan Luar Sekolah yang telah banyak membantu penulis dalam 

penyelesaikan skripsi ini terutama kepada Kak Surya yang telah banyak 

membantu penulis selama perkuliahan sampai proses penyelesaian 

skripsi penulis. 

11. Bapak Muhammad Din Srg,S.PdI Selaku kepala sekolah RA.Fajar 

Shiddiq  yang telah mengijinkan saya melakukan penelitian di RA.Fajar 

Shiddiq kecamatan medan marelan dan seluruh guru – guru RA.Fajar 

Shiddiq yang telah membantu penulis dalam melengkapi data-data 

dalam penelitian penulis. 

12. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Abdul Rahman 

Siregar dan Ibunda Nurhayati Sinaga  yang selalu mendoakan dan 

memotivasi penulis, mendampingi dan bekerja keras untuk penulis sejak 

awal perkuliahan terlebih-lebih sejak penulis mulai menyusun skripsi. 



Semoga segala pengorbanan yang mereka berikan tidak sia-sia dan 

mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. 

13. Kakak penulis Siti Aminah srg dan Mhd.Abdillah Srg dan adik- adik 

penulis Sahara Anggraini, Ira Marwiyah, Sari yang selalu memberi 

semangat, membantu dan selalu mendoakan penulis. 

14. Teman istimewa penulis Rahmatullah Sitohang,S.PdI yang sangat 

membantu penulis menyusun skripsi penulis, selalu setia mengajari, 

memberi masukan dan motivasi serta mengantar penulis kemana pun 

yang penulis butuhkan demi kepentingan skripsi penulis. 

15. Seluruh teman penulis Mahasiswa/I jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

khususnya Agustina Tarigan, Maya Sari, Rita Novianti, Muci, cici dan 

Sri  yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis. 

16. Teman-teman rekan kerja di RA dan MIS Fajar Shiddiq yang selalu 

memotivasi dan mendoakan penulis. 

Akhir kata, penulis berharap semoga mereka yang telah banyak 

membantu penulis mendapat limpahan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

dan menjadi bahan masukan bagi kita. 
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