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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat, karunia, dan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya 

walaupun dalam wujud yang sederhana. Skripsi ini diselesaikan dengan maksud 

sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Medan dengan judul “Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Talking Stick Pada Mata Pelajaran IPA Kelas 

V SDN 101766 Bandar Setia T.A 2017/2018”  

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat 
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berbagai pihak terutama Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku dosen 
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skripsi ini. 
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4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan PPSD FIP 
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Ibu Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan PPSD FIP 

UNIMED. 
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memberikan masukan selama ini. 
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7. Seluruh dosen Jurusan PPSD yang banyak memberikan pengajaran dan 

bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan. 

8. Seluruh tenaga administrasi FIP teristimewa kepada Bapak Drs. Manahar 

Sihombing yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam 

pengurusan administrasi selama perkuliahan. 
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9. Bapak Biman, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 101766 Bandar 
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10. Ibu Chairunisa, S.Pd selaku Wali Kelas V SD Negeri 101766 Bandar Setia 

yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 
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membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 
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13. Untuk yang tersayang Kidung Josephin Saragih S.Kom yang telah 

memberikan dukungan dan doanya serta tenaga dan materi dan sudah 

menjadi yang terbaik buat penulis. 

14. Untuk sahabat-sahabat, Suadhani Putri, Tryana Jayanti Sormin, Nurliana 

Simanjuntak, Ester Siahaan, Umu Hafizah Huaida Lubis, Siti Balkis 

Pulungan, Rukiah Sitompul, Ahmad Sopyan, Try Novianti Simbolon yang 

telah memberikan waktu, dukungan, sukacita dan doa selama penulis 

menjalani proses pendidikan dalam meraih gelar sarjana ini. 

15. Untuk Kosan 303a gang Tombak, terkhusus Sut Utari, Umu Hafizah 

Huaida Lubis, yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada 

penulis dalam penulisan skripsi ini dan adik-adik kos Dini Sartika Tarigan, 

Ayu Lubis serta kakak kos Sondan Farwati Sitanggang yang telah menjadi 

teman penyemangat dan pendukung dimasa penulisan skripsi ini. 
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serta rasa kebersamaan belajar selama masa perkuliahan di UNIMED. 
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motivasinya kepada penulis. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi 
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yang bersifat membangun guna penyempurnaan pada penulisan dimasa yang akan 

datang. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini berguna 
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