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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya 

yang sampai saat ini senantiasa memberikan kesehatan kepada penulis sehingga 

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang direncanakan. 

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai 

pembawa rahmat bagi seluruh alam. 

Skripsi berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 

Games Tournament (TGT) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Tema 

Organ Tubuh Manusia dan Hewan di Kelas V SD Negeri 101783 Saentis Tahun 

Ajaran 2016/2017” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. 

Banyaknya kesulitan selama penulisan skripsi ini tidak terasa berarti 

berkat bantuan bapak dan ibu dosen khususnya Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd, 

selaku dosen pembimbing skripsi. Beliau telah memberikan arahan, bimbingan 

dan masukan sejak penyusunan proposal hingga akhirnya skripsi ini dapat 

terselesaikan.  

Selain itu, banyak sekali berbagai pihak yang juga turut memberikan 

bantuan dan bimbingan serta pengarahan kepada penulis, maka pada kesempatan 

ini dengan rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati, ucapan terimakasih dan 

apresiasi yang sebesar-besarnya tercurahkan kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri 

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi M.S selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku 

Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu 

Pendidikan dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan.  

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan 

sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh 

kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan, pengarahan dan 

petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Akden Simanihuruk, M.Pd selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan selama masa 

perkuliahan. 

6. Ibu Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd selaku Dosen Penguji I, Bapak Drs. 

Demmu Karo-Karo, M.Pd selaku Dosen Penguji II dan Ibu Dra. Mastiana 

Ritonga, M.Pd selaku Dosen Penguji III yang telah banyak memberikan 

saran dan perbaikan dalam skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen dan seluruh staf administrasi FIP UNIMED yang telah 

banyak membantu penulis. 

8. Ibu Syafrieda, S.Pd selaku Kepala Sekolah, Ibu Suriyati, S.Pd selaku 

Wali Kelas V-A yang telah mengizinkan dan banyak membantu penulis 

dalam pengumpulan data penelitian di SDN 101783 Saentis. 
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9. Bapak/Ibu guru dan pegawai di SDN 101783 Saentis serta seluruh 

siswa/i yang telah membantu dan bersedia bekerjasama selama penulis 

melakukan penelitian.  

10. Kedua orang tua tercinta Ibunda Nurhayati dan Ayahanda Bambang 

Rawa yang begitu luar biasa senantiasa memberikan doa, semangat, 

dukungan dan keikhlasan hati serta tetes keringat untuk setiap langkah 

penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan sesuai waktu yang 

diharapkan. 

11. Adik-adik tersayang, Hartati dan Putriana yang telah banyak memberikan 

warna, dorongan dan motivasi kepada penulis baik secara tersirat 

maupun tersurat. 

12. Kakak sepupu Nirwana Anas, M.Pd dan uwak Dra. Aisyah Tanjung yang 

telah banyak membantu biaya selama masa perkuliahan bahkan hingga 

sekarang. 

13. The Great Muslimah Community yang telah mengenalkan penulis kepada 

Islam Kaffah, telah membimbing penulis untuk memahami makna tujuan 

hidup yang sebenarnya. 

14. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, 

teman-teman PPL dan teman-teman PGSD yang mengenal penulis, 

terimakasih atas motivasi dan kekeluargaannya selama ini. 

15. Tak lupa untuk seluruh teman, saudara dan kenalan yang juga tidak dapat 

disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah 
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SWT selalu memberikan rahmat dan karuniaNya serta kesehatan, 

sehingga kita bisa meraih cita- cita dan menjadi insan yang bermanfaat. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Sehingga penulis mohon kritik dan saran yang mendukung dari berbagai pihak 

agar skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Atas segala bantuan dan dukungan 

serta bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

kita semua dan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.  

 

 Medan, 14 Desember 2017 

Penulis  

 

Sri Wahyuni 

NIM. 1113111069 


