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Kata Pengantar 

 Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan 

rahmatNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.adapunskripsi ini disusun untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa Program S-1 Jurusan PGSD Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

 Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini tidak 

terlepas dari dukungan dari berbagai pihak yang membantu sehingga penulisan skripsi ini 

dapat selesai. Dengan penuh dengan rasa sukacita, penulis mengucapkan terimakasi kepada : 

1.   Bapak Prof.Dr. Ibnu Hajar Damanik, M,Si selaku rektor Universitas Negeri Medan 

beserta stafnya 

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

Prof.Dr.Yusnadi,M.S selaku Wakil dekan Biddang Akademik, Drs.Aman Simare-

mare,M.S selaku wakil Dekan Bidang Umum dan Keunagan, dan Drs. Edidon 

Hutasuhut,M.Pd selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. 

3. Bapak Drs. Ramli Sitorus M.Ed, Selaku Ketua Jurusan PPSD FIP Unimed 

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd Selaku Sekretarias PPSD FIP Unimed 

5. Ibu Dra.Rosliana Sitompul M.Pd selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan, motivasi dan arahan kepada penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Bapak Drs.Khairul Anwar, M.Pd, Ibu Dra.Mastiana Ritonga, M.Pd dan Pak Drs. 

Akden Simanihuruk, M.Pd selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan 

kritik yang bersifat membangun kepada penulis dalam penulisan skripsi ini 

7. Bapak kepala sekolah dan para bapak/ibu guru di SD Negeri 030346 Hutagugung 

yang telah meberikan waktu dan kerjasama yang baik 

8.  Terkhusus kedua orangtua saya I.Pasaribu  dan Ibunda N.Banjarnahor yang 

senantiasa memberikan nasihat, doa, semangat serta dukungan baik mberupa moril 

dan materil selama ini. Terimakasi.. :* 

9. Kepada keluarga M.Sigalingging/S.Pasaribu dan L.Pasaribu/L.Silangit juga adek 

tercinta Boy Pasaribu terimakasi untuk Doa, Dukungan dan menjadi saudara yang luar 

biasa. 
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10. Kepada keluarga besar UKMKP-UP FIP, terkhusus LETARE ( Ega, Rini, Sri, Santa, 

Paramita ) yang memberikan semangat dan Doa kepada penulis walau dalam suka dan 

duka. 

11. Kepada keluarga beasar Imass-Unimed, terimaksai telah memberi banyak pelajaran 

dan pengalaman bagi penulis. 

12. Kepada Frananta Perangin-angin dan Eriswan Tanjung ( TRILONG ) terimakasi atas 

segala Bantuan , Dukungan dan Doa yang di berikan 

13. Kepada Amaterasu FC terimakasi telah menemani Penulis dalam menjalani hari-hari 

selama perkuliahan. 

14. Kepada kawan-kawan seperjuangan C1 Reguler 2011 terimakasi telah memberikan 

cerita yang panjang dalam suka maupun duka,terkhusus Febrina Panggabean, Wirda 

Lubis, Asri Maulida terimakasi atas bantuan dan kesabarannya selama ini. Arigatou... 

15. Kepada satu kos jalan Tombak 53 A adek lestari dan rosmian, bg juan,bg aitor dan 

teristimewa enrogel yang telah memberikan dukungan dan doa nya. 

16. Kepada kamu () terimakasi , maaf sering menggangu. Semoga di kehidupan yang 

lain/masa depan bisa bertemu dengan mu dan kalo boleh bercerita dengan mu. 


