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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 

karena atas berkat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini 

sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 

 penyusunan skripsi ini diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan studi untuk mempertahankan gelar sarjana pendidikan pada 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Dengan Berbekal pengetahuan teori dan praktek yang 

penulis peroleh selama perkuliahan serta dilengkapi dengan data hasil penelitian 

di Sekolah Dasar, maka dapatlah disusun skripsi ini dengan judul :  “Upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan penggunaan media lidi pada pelajaran 

matematika di kelas V SD Negeri 173414 Pollung Kecamatan Pollung Kabupaten 

Humbang Hasundutan T.P. 2015/2016” 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, 

kemampuan,pengalaman dan literature yang kurang. Namun berkat bantuan dari 

berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu 

penulis mengucapkan terimakasih khususnya kepada Bapak Dr. Marham 

Sitorus.M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan 

bimbingan, arahan motivasi dan masukan yag sangat berarti dalam penyusunan 

dan penyelesaian skripsi ini. 
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4. Bapak Drs. Eidi Sihombing,MS selaku Sekretaris Program Sarjana S -1 

Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan ( PSKGJ ) Universitas Negeri 

Medan. 
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Hasundutan yang memberikan dukungan untuk dapat terlaksana Program 

Sarjana S-1 Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan ( PSKGJ ) UNIMED 

di kabupaten Humbang hasundutan. 

6. Bapak Ramsul Nababan, SH sebagai Koordinator Wilayah Kabupaten 

Humbang Hasundutan. 

7. Bapak/Ibu dosen yang mengajar pada Program Sarjana S-1 Kependidikan 

Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ ) Universitas Negeri Medan di 

Kabupaten Humbang Hasundutan. 

8. Rekan-rekan  mahasiswa PSKGJ Unimed yang bersama-sama dalam suka 

dan duka selama proses perkuliahan berlangsung. 
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memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama mengikuti 

perkuliahan. 

10. Ibu Herina Lumban Gaol, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 173414 

Pollung, serta seluruh rekan-rekan Bapak/Ibu Guru Dan Pegawai yang 

memberikan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan hingga 

penyelesaian skripsi ini. 

11. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada “ Ayahanda 

dan Ibunda tersayang”  yang melahirkan dan membesarkan saya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teristimewa   kepada suamiku tercinta Togu Nainggolan yang sangat 

banyak memberikan semangat dan motivasi sejak awal perkuliahan sampai 

menyelesaikan skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan 

kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap ada masukan, kritik dan saran 

pembaca agar dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.Akhir kata semoga 

skripsi ini dapat member kontribusi dalam upaya perbaikan kwalitas pembelajaran 

di hari yang akan dating. 
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