KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.
Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang telah
memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-NYA kepada saya sehingga dapat berfikir
dan merasakan segalanya, satu dari sekian banyak nikmat-NYA adalah keberhasilan
penulisan sebuah skripsi yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Game Edukasi
Interaktif “Tematik” Berbasis Macromedia Flash Terhadap Hasil Belajar Tema 4
Berbagai Pekerjaan Kelas IV SDN 028229 Binjai Barat tp 2017/2018”. Sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan
Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.
Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita nabi besar
Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam
terang benderangyang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga syafaatnya kita
peroleh hingga yaumil akhir kelak. Amin Ya Robbal Alamin.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih
banyak kekurangan baik dalam kemampuan dan penggunaan bahasa. Hal ini
disebabkan sempitnya cakrawala pengetahuan dan pengalaman penulis dalam
penulisan sebuah skripsi. Namun berkat bantuan dan bimbingan serta motivasi dari
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berbagai pihak penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan walaupun masih jauh
dari kata sempurna.Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang
membangun dari para pembaca.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga
kepada Ayahanda tercinta Apriandadan Ibunda tersayangMardianayang selama ini
telah mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan semangat, memberikan kasih
sayang yang tiada bernilai,memberikan doa serta dukungannya baik secara moril
maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu
Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam
penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dan
bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan
hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


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



Bapak Dr. Nasrun, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas
Negeri Medan.



Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.



Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan
Kepegawaian Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.
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Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.



Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd, selaku Ketua Jurusan PPSD FIP UNIMED,
dan Ibu Dr.Naeklan Simbolon, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan PPSD FIP
UNIMED.



IbuDra. Eva Betty Simanjuntak, M.Pd sebagai dosen pembimbing skripsi atau
pembimbing materi, yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan
bimbingan dalam menyelesaikan s kripsi ini.



Bapak Dr. Irsan, M. Pd, Ibu Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd, Bapak Drs. Edidon
Hutasuhut, M.Pd, selaku Dosen Penguji sidang yang telah banyak memberikan
bimbingan dan saran dalam perbaikan skripsi ini.



Bapak Drs.Daitin Tarigan M.Pd selaku dosen pembimbing akademik.



Pegawai dan staf Universitas Negeri Medan yang telah banyak memberikan
bantuan kepada penulis sampai selesai kuliah. Khususnya Fakultas Ilmu
Pendidikan.



Bapak / Ibu dosen Program studi Guru Sekolah Dasar yang telah banyak
membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.



Kepada orang-orang terkasih Chofifah, Nayla, Shayla ,Tri fajari ningsih dan
abangda Muhardiansyah Putra demi kalian penulis berjuangserta seluruh keluarga
yang telah banyak mendoakan dan memberikan motivasi serta bantuan baik moril
maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
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Kepada seluruh pihak SDN 028229 Binjai Barat terutama kepada Ibu Hj. Sutiati
selaku Kepala Sekolah dan kepada Ibu Raudhatul Jannah, S.Pd sebagai guru
pamong, penulis menyampaikan terima kasih sehingga penelitian ini dapat
diselesaikan.



Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi

penulis khususnya dan pembaca umumnya serta dapat menjadi inspirasi bagi
pembaca yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Medan, 28 Maret 2018
Penulis

Nurul Fadhilah Ananda
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