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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kesulitan 

Pembelajaran Online Matematika Siswa Kelas V Sekolah Dasar Desa Medan Estate 

Kec.Percut Sei Tuan T.A 2020/2021”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar 

sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Universitas Negeri Medan (UNIMED). Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari 

bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini.  

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan, tantangan dan 

kendala penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi ini, namun ini semua tidak lepas dari 

doa dan juga dukungan dari berbagai pihak yang selalu memberikan motivasi kepada penulis. 

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak atas bantuan moril, materil maupun doa baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. Dengan segala kerendahan hati dan rasa 

hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr.Syamsul Gultom, K.KM., M.Kes selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

2. Bapak Prof.Dr.Yusnadi, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan 

3. Ibu Nani Barorah Nst, S.Psi., M.A., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu 

Dr.Zuraidah Lubis, M.Pd., Kons., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan 

Kepegawaian, dan Ibu Kamtini, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr.Irsan Rangkuti, M.Pd.,M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Prasekolah 

dan Sekolah Dasar dan Ibu Elvi Mailani, S.Si.,M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Jurusan 

Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar. 

5. Bapak Drs.Demmu Karo-Karo, S.Pd.,M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah membimbing saya selama kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 
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6. Ibu Lala Jelita Ananda, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

meluangkan waktu dan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, ilmu, saran, 

mengoreksi, masukan, arahan serta bimbingan dari awal hingga selesainya skripsi ini.  

7. Bapak Dr.Irsan Rangkuti, M.Pd.,M.Si., Ibu Elvi Mailani, S.Si.,M.Pd., Ibu Laurensia 

M.Perangin-angin, S.Pd.,M.Pd selaku Dosen Penyelaras yang telah banyak memberi 

masukan dan mengoreksi dalam kesempurnaan skripsi ini. 

8. Ibu Elvi Mailani, S.Si.,M.Pd., dan Bapak Fahrur Rozi, S.Pd.,M.pd., selaku Dosen 

Validasi Soal Angket yang sudah banyak membantu dan memberikan masukan. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan yang telah memberikan banyak ilmu, 

bimbingan, saran dan dukungan selama perkuliahan. 

10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan atas 

kerjsama dan bantuan kepada penulis terutama dalam urusan administrasi untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Ibu Sri Yani, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah SD Swasta Karya Bunda yang telah 

memberikan izin penelitian dan selalu memberikan dukungan. 

12. Bapak dan Ibu guru serta Staf Pegawai SD Swasta Karya Bunda atas kerjasama dan 

bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian. 

13. Teristimewa dan tercinta terima kasih banyak kepada orang tua saya Bapak Bayu 

Iskandar dan Ibu Nurlela Surbakti yang tak henti – hentinya memberikan dukungan 

tiada henti baik secara moril, kasih sayang, didikan, nasihat dan selalu mendo’akan 

penulis. 

14. Adik kandung penulis Muhammad Tegar Fadilla yang selalu memberikan semangat 

dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Kepada bibik Nur Ainun Surbakti dan Nurjannah Surbakti dan keluarga yang sudah 

memberikan dukungan, motivasi serta bantuan kepada penulis. 

16. Sahabat tercinta, Wahyuni Putri Utami, Sami Sarah Samosir, Putri Panca Wardhani 

yang memberikan dukungan dan bantuan dalam menghadapi masa-masa perjuangan 

menyelesaikan skripsi. 

17. Teman seperjuangan satu bimbingan skripsi yang selalu memberikan semangat, 

motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

18. Teman seperjuangan penulis kelas I PGSD Mandiri 2016 yang telah bersama-sama 

berjuang. 



iv 
 

19. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat berharap semoga penelitian ini 

bermanfaat bagi pembaca dan khususnya perkembangan pendidikan Indonesia. 

 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan 

dari Tuhan yang Maha Esa. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam 

menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan-kekurangan, baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

khususnya dalam memperkaya Ilmu Pendidikan di bidang Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 

 

Medan, 22 April 2021 
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