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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

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 Model Pembelajaran Inside 

Outside Circle Pada Mata pelajaran IPA Di Kelas V SDN 101765 Bandar 

Setia T.A 2017/2018”. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah 

Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam bagi seluruh manusia. Skripsi 

ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Fakultas Ilmu 

Pendidikan.  

Teristimewa untuk kedua orang tua yang sangat saya hormati dan sayangi 

ayahanda Abdul Jalil selaku laki-laki yang mampu rela memberikan segalanya 

bagiku demi kebahagianku dan Ibunda Ernawati selaku wanita yang telah rela 

memberikan motivasi, memberikan segala pengorbanannya serta doa yang selalu 

terbesit dari setiap untaian kata yang keluar dari mulutnya yang selalu 

tersampaikan kepada ALLAH SWT , kak cue ucapkan terimakasih banyak buat 

ayah dan ibu atas segala tetesan keringat, doa dan air mata yang mengalir dalam 

membesarkan serta mendoakan saya selaku ananda mereka yang sangat mereka 

cintain karena allah, sehingga penulis bisa meraih gelar Sarjana. Tiada yang 

mampu membalas pengorbananmu duhai ayah dan ibuku, hanya SYURGA yang 

mampu membalas segala pengorbanan kalian. Semoga kak cue bisa memberikan 

tiket untukmu ke SYURGA kelak, sebab hanya SYURGA lah yang layak buatmu 

nanti, aamiin ya robbal ‘alamiin. Kemudian dalam menyusun dan menuliskan 
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skripsi ini penulis juga banyak memperoleh bantuan dan bimbingan serta 

pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

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

2. Bapak Dr. Nasrun, M.Pd selaku Dekan FIP. 

3. Bapak Prof. Rd. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akamedik, Bapak 

Rds. Elizon Nainggolan, M.Pd sekalu Wakil Dekan Bidang Keuangan dan 

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

Bidang Kemahasiswaan. 

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan PPSD FIP dan Ibu 

Dra. Naeklan Simbolon M.Pd selaku Sekretaris jurusan FIP. 

5. Ibu Dra. Masta Ginting, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan, pengarahan, dan 

petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Erlinda Simanungkalit M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak memberikan bimbingan selama masa perkuliahan. 

7. Ibu Nurhairani, S.Pd.MP.d selaku Penyelaras I, Ibu Dra. Herawati Bukit, 

M.Pd selaku Penyelaras II, dan  Bapak Prof. Dr. Ibrahim Gultom, 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. Bapak Armansyah Harahap S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 101765 Bandar 

Setia, dan Ibu Isnani S.Pd selaku Wali Kelas V-b sekaligus sebagai observer 
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yang telah mengizinkan dan banyak membantu penulis dalam pengumpulan 

data penelitian di sekolah tersebut. 

10. Bapak/Ibu guru dan pegawai di SDN 101765 Bandar Setia dan seluruh 

siswa/i yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya selama penulis 

melakukan penelitian. 

11. Teristimewa kepada saudara-saudariku, Nurhanizah selaku kakaku yang 

sangat banyak membantu perjalanku dalam meraih gelar ini, yang telah 

mampu memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepadaku, dan terima 

kasih juga saya ucapkan kepada adik-adiku M. Tarmizi, M.Syaiful Amri, M. 

Hardiansyah Putra, Ridwan Rahmidi, Mutiara Putri, dan Akilla AZ-Zahra. 

Yang telah ikut terlibat dalam perjuangan kak cue selama 4 tahun ini, adik-

adik yang selalu kak cue harapkan yang mampu menjadi anak-anak sholih 

dan sholiha yang mampu memberikan tiket kepada ayah dan mamak untuk 

bahagia dunia dan akhirat.  

12. Terkhusus buat temanku sekaligus sahabatku Wilda Fitria Aruan dan Sylvia 

Anggraini, Asmidar Sinaga, Armawati dan Isma Khairiyah Siregar dan terima 

kasih juga saya ucapkan buat sepupuku Shopiani Walida yang telah banyak 

membantuku dan memberikan dorongan dan motivasi disaat aku mulai 

merasa jenuh. Semoga ALLAH membalas kebaikanmu duhai sahabatku. 

Aamiin. 

13. Teristimewa kepada The Great Back To Muslim Identity yang telah 

mengenalkan penulis tentang islam kaffah. Teruntuk sahabat seperjuangan 

dalam Dakwah Islam, terkhusus tim OCEAN yang namanya tidak dapat 

disebutkan satu persatu  tiada kalimat yang bisa diungkapkan kecuali do’a 
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yang dapat dipanjatkan, semoga Allah terus menguatkan kaki-kaki kita 

menapaki jalan  yang penuh barokah ini. Andai sekiranya jarak dan waktu 

memisahkan kita, satu harapan pasti, semoga Allah mempertemukan  kita di 

SurgaNya kelak, Aamiin. 

14. Kepada Teman-Teman TPA (Taman Pembacaan AL-Qur’an) wirda ucapakan 

terima kasih atas doa serta motivasinya selama ini yang telah mampu 

membuat wirda semangat menjalankan kuliah ini dengan mengenal kalian 

wirda banyak belajar akan arti kemandirian dan kedewasaan. 

15. Kepada teman-teman satu perjuangan di kelas C Reguler 2014 yang tidak 

dapat disebutkan secara keseluruhan, kepada teman-teman PPL dan teman-

teman PGSD stambuk 2014 yang mengenal penulis, terimakasih atas 

motivasinya selama ini. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Sehingga, penulis mohon kritik dan saran yang mendukung dari berbagai pihak, 

agar skripsi ini mencapai kesempurnaan. 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,    Mei 2018 

      Penulis 

 

 

 

      Wirdayani 

      NIM: 1142111011                         


