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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia serta kemudahan yang tidak terhingga sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini sesuai pada waktunya dengan judul “Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Think Pair  Share Pada 

Pelajaran Sains Di Kelas V SDN 106205 Pasar Baru T.A 2016/2017”. Shalawat 

dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai 

pembawa risalah Islam bagi seluruh manusia. Skripsi ini disusun untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Dalam menyusun dan menuliskan skripsi ini, saya banyak memperoleh 

bantuan dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom,M.Pd, selaku rektor UNIMED 

2. Bapak Dr.Nasrun, MS selaku Dekan FIP. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan 

Bapak Drs. Elizon Nainggolan M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan 

dan Kepegawaian, Serta Bapak Drs.Edidon Hutasuhut M.Pd selaku Wakil 

Dekan Bidang Kemahasiswaan.  

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd, selaku Ketua Jurusan PGSD FIP 

UNIMED, dan Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan FIP 

UNIMED. 

5. Ibu Dra. Sorta Simanjuntak, MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan, pengarahan, 

petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini. 

 

 

 

 



iv 
 

6. Bapak Drs, Daitin Tarigan, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah banyak memberikan bimbingan selama masa perkuliahan. 

7. Drs.Demmu Karo karo, M.Pd selaku Penyelaras I, Drs.Robenhart Tamba, 

M.Pd selaku Penyelaras II, dan Dra. Masta Ginting, M.Pd selaku Penyelaras 

III yang telah banyak memberikan saran dan perbaikan dalam skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen dan seluruh Administrasi FIP UNIMED yang telah banyak 

membantu penulis. 

9. Ibu Siti Rabiah, selaku Kepala Sekolah SDN 106205 Pasar Baru dan Ibu 

Sumantiah Ama.Pd selaku Wali Kelas VSDN 106205 Pasar Baru yang telah 

banyak membantu penulis selama penelitian. 

10. Bapak/Ibu guru dan pegawai di SDN 106205 Pasar Baru dan seluruh siswa/i 

yang telah memberikan bantuan dan kerja samanya selama penulis melakukan 

penelitian. 

11. Teristimewa untuk kedua orang tua yang sangat saya hormati dan sayangi 

Ayahanda Ismail Pawiro (alm) dan Ibunda Supartik, terimakasih banyak atas 

setiap tetes keringat dan air mata yang mengalir dalam membesarkan penulis 

hingga bisa meraih gelar Sarjana. Serta akhi tersayang Yudi Pramono Pawiro, 

M.Pd dan keluarga yang selalu memberi semangat. Terimakasih untuk setiap 

do’a yang dipanjatkan demi kebaikan dan kesuksesan penulis, tidak ada 

balasan yang pantas bagi kalian kecuali surgaNya Amiin. 

12. Teristimewa penulis ucapkan kepada Hizbut Tahrir karena sudah memberikan 

pemahaman Idiologi Islam. Teruntuk sahabat seperjuangan dalam Dakwah 

Islam, tiada kalimat yang bisa diungkapkan kecuali do’a yang dapat 

dipanjatkan, semoga Allah terus menguatkan kaki-kaki kita menapaki jalan 
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yang barokah ini walau dihadang oleh kerikil-kerikil tajam, namun keyakinan 

yang menghujam pasti dapat menjadi amunisi ditengah kejengahan, andai 

sekiranya jarak dan waktu memisahkan kita, satu harapan pasti semoga Allah 

mempertemukan kita di SurgaNya kelak, Amiin. 

13. Terimakasih untuk seluruh teman, saudara dan kenalan yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT 

selalu memberikan rahmat dan karunianya serta kesehatan, sehingga kita bisa 

meraih cita- cita dan menjadi insan yang bermanfaat. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan tugas ini masih kurang dari 

kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis,  

pembaca dan masyarakat, dalam menerapkan proses pendidikan kearah yang lebih 

baik lagi, Terimakasih. 

 

      Medan,   April 2017 

      Penulis 

 

 

      BELA ANDRIANI 
      NIM. 1133111011 


