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KATA PENGANTAR 

 Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena telah 

memberikan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini 

berjudul “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran Reciprocal Teaching Pada Pembelajaran Ipa Kelas 5 Sd N 

104204 Sambirejo Timur Tahun Ajaran 2017/2018”. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan pada Jurusan PGSD S-1 Universitas Negeri Medan. Selama 

pengerjaan skripsi ini, penulis menyadari banyak mengalami kesulitan dan 

hambatan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis dalam 

menyusun dan menulis skripsi ini, namun penulis banyak bersyukur dan banyak 

mendapatkan bantuan dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak hingga 

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

 Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

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

2. Dr. Nasrun, M.S. sebagai Dekan FIP Unimed. 

3. Prof. Dr. Yusnadi, MS sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. 

Elizon Nainggolan, M.Pd sebagai Wakil Dekan Keuangan dan 

Kepegawaian, dan Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd sebagai Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan. 

4. Drs. Khairul Anwar, M.Pd sebagai Ketua Jurusan dan sebagai 

Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, perhatian, 

memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, serta petunjuk demi 

terselesaikannya skripsi ini. 
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5. Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd Selaku Sekretaris Jurusan PPSD FIP 

UNIMED 

6. Dosen Penguji yang telah menyediakan waktunya kepada saya, dosen 

penguji I yaitu Nurhairani, S.Pd, M.Pd, dosen penguji II Drs. Wesly 

Silalahi, M.Pd, dan dosen penguji III Dr. Nasrun, M.S. 

7. Kepada Prof. Dr. Ibrahim Gultom selaku dosen Pembimbing Akademik. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, yang 

telah mentransfer ilmunya selama perkuliahan, hingga penulis dapat 

menyelesaikan studi PGSD ini. 

9. Kepada seluruh staff Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan PGSD 

yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi. 

10. Kepala Sekolah SDN 104204 Sambirejo Timur Ibu Inayati Marlina Nst, 

S.Pd beserta guru-guru yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk 

melakukan penelitian disekolah tersebut. 

11. Ibu Rahmadani Harahap, S.Pd sebagai Wali Kelas V-B SDN 104204 

Sambirejo Timur yang telah membimbing peneliti dan memberikan waktu 

mengajarnya untuk peneliti. 

12. Siswa siswi tercinta SDN 104204 Sambirejo Timur yang telah banyak 

menginspirasi peneliti dan memberikan pengalaman nyata bagi peneliti 

dalam mengemban tugas menjadi guru. 

13. Yang terutama dan tersayang ucapan terimakasih yang tiada tara untuk 

kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. Hamdan Rangkuti dan Ibunda Nur 

Azizah Rangkuti yang telah menjadi orang tua terbaik yang selalu 

memberikan dukungan penuh kepada penulis berupa do’a, cinta, kasih 
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sayang, nasehat, materi, semangat, yang tak mungkin dapat terbalaskan 

satu-satu oleh penulis. 

14. Saudara-saudaraku tersayang abangku M. Ahyar Rangkuti  dan adiik-adik 

tercinta Tuti Alawiyah Rangkuti, Dini khomariah Rangkuti, M.Farhan 

Rangkuti, Nisra Aryani Rangkuti dan M. Sajiddurrohman Rangkuti  yang 

selalu menyemangati dan mendoakan kakak, makasi udah menyayangi 

kakak, makasih udah mau jadi tempat berbagi kakak, makasih udah jadi 

kawan berantam kakak, pokoknya kakak sayang kali lah sama kalian. 

15. Untuk Mamak Saleh Rangkuti, Tobang Damroh, Mamak Ikhsan, Etek 

Nurasiah, Etek Nuraminah, S.Pd, Mamak Faisal, ST Dan Etek Wahidah, 

S.Pd M.Pd terimakasih sudah mendidik ku sejak kecil, terimakasih sudah 

menjadi orang tua kedua bagiku, terimakasih sudah memberikan nasehat 

terbaiknya. 

16. Untuk Ompungku Sangkot Nst dan Ompung Hasan dan alm. Ompung 

Khamariah dan Ompung Abbas  terimakasih telah mendidikku sejak kecil, 

terimakasih telah mengajarkanku banyak hal, terimakasih telah 

menyangiku, aku rindu. 

17. Untuk sahabatku Mira Rosalinda Harahap, Jesica Flandina Smn, dan Rika 

Rahmi, makasi udah jadi kawan berbagi, kawan cerita. Intinya terimakasih 

untuk waktu yang udah kita jalani selama 4 tahun  ini walaupun bentar lagi 

kita mau pisah, aduh jadi sedih intinya la terkataken lah. Semoga 

silahturahmi kita tetap terjalin. 
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18. Sahabatku tersayang Fadlah Tunnisak Lubis, Mira Rosalinda Hrp 

terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini,. Semoga kita tetap seperti 

ini, aku sayang kalian. 

19. Sahabatku, namboruku, kawan sekamarku, Namiroh Lubis yang katanya 

sayang samaku (mungkin) makasih udah sayang samaku, makasih udah 

sempat gadoh samaku, makasi udah peduli samaku (mungkin), makasi 

udah rela berbagi dengan ku selama 4 tahun ini. Intinya aku sayang kau 

lah, kalo ini pasti bukan mungkin lagi. 

20. Najat dei Kodir anak pendopo 07 Namiroh Lubis, Tuti Alawiyah, Maslah 

Hayati terimakasi atas dukungan, partisispasi, kasih sayang, perhatian, 

ketawa yang telah kalian berikan dalam menulis skrisi ini, pokok na ben 

olong na dei roangku jomu kodir wkwkwk. 

21. Sahabatku Damaris Simbolon, Naomi Aprilia Hia dan My Partner 

Nurhasna Zufahmi, Cempaka   Makasih udah jadi teman-teman selama di 

ppl wkwk, makasih udah ngertiin, makasih udah mau bantuin buat media, 

makasi udah mau jadi kawan makan bakso bakar, pokoknya makasih kali 

lah sama kelen, aku sayang kelen, semoga kita tetap kayak gini. 

22. Teman-teman PS penulis Ummu, Sopyan Balqis,Nilam, Yuli, dan 

Nurhamidah yang bekerja sama dan saling membantu dalam penyusunan 

skripsi ini. 

23. Teman-teman PPLT 2017 di SDN 104204 Sambirejo Timur: Agus, Ani, 

Anastassya, Anisa, Istiqomah, Cempaka, Hasna, Damaris, dan Naomi 

terimakasih telah berbagi ilmu dan informasi kepada penulis mulai dari 

masa PPL hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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24. Seluruh teman-teman A1-Reguler angkatan 2014 PGSD UNIMED 

25. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu 

memberikan perhatian lebih kepada penulis dan dukungan serta motivasi 

untuk menyelesaikan studi. 

Peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan 

skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran yang 

membangun dari pembaca untuk skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini 

bermanfaat bagi perkembangan bidang pendidikan sekolah dasar. 

      Medan, Mei 2018 

      Penulis, 
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