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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas hidayah 

dan karuniaNya, 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. 

Selain itu Sholawat berangkai salam penulis hadiahkan pada Nabi 

Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat. Semoga beliau senantiasa 

berkenan memberikan syafaatnya di akhirat kelak. Teristimewa penulis sampaikan 

ucapan terima kasih kepada Ayahanda serta Ibunda dan segenap keluarga tercinta 

yang dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan kesabaran telah menuntun 

penulis untuk bersabar dan tawakal menghadapi tantangan dalam penulisan skripsi 

ini. 

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang 

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

berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing yang penuh perhatian dan kesabaran 

atas kekurangan penulis mengenai masalah penelitian. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

tak terhingga 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.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 
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3.  Bapak Pembantu Dekan I, Bapak Pembantu Dekan II, dan Bapak 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.  

5.   Bapak, Drs Effendy Manalu M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan, pengarahan, 

petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini. 

6.  Ibu  Dra. Erlinda Simangungkalit, M.Pd dan Ibu Nurmayani, M.Ag serta Ibu 

Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini. 

7.   Bapak H. Samuri S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri No. 014610 Sei 

Renggas yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian serta guru kelas 

VI Ibu Fauziah S.Pd yang juga banyak membantu penulis dalam penelitian. 

Dan guru-guru lainnya yang mendukung dan memotivasi penulis dalam 

pelaksanaan penelitian di sekolah tersebut. 

8.   Abang Muhammad Rasyid Akbar, abang Syamsul Hidayat S.P yang sangat 

penuh perhatian, abang  Indra Sugianto S.Pd dan kakak Rapita Putri S.Pd 

yang telah dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan 

penguatan, dan tak henti-hentinya berdoa untuk keberhasilan penulis. 

9.   Teman-teman kelas C reguler angkatan 2010  yang telah berbagi suka 

      maupun duka bersama penulis selama mengikuti perkuliahan bahkan sampai 

pada penyusunan skripsi ini. 

10.  Dan terkhusus kepada sahabat-sahabat tercinta Dewi Ana, Sismalinda Dewi, 

Lili Darmayanti, Siti Khairani, Ikke Chaterine Gultom, dan teman 
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seperjuangan dalam bimbingan skripsi Ria Mei Saragih, Nur Ilwana Harahap, 

Ribka Siahaan, Nita Rakhmah Nst, abangda Nanang Tommi Sitorus serta 

kakanda Wagina, S.Pd. Serta yang terkasih Waisal Qorni Siahaan yang telah 

banyak membantu dan memberikan motivasi serta doa demi terselesaikannya 

skripsi ini. 

 Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai 

pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah. Penulis berharap semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 

dalam dunia pendidikan.  

   

               Medan,     Mei 2014 

             Penulis 

 

 

        Mimi Oktaviana  

 

 

 


