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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt. 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Media Permainan 

Pasirpimatika Pada Materi Perkalian Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas II SD 

Negeri 112298 Aek Kanopan Timur Labuhanbatu Utara T.A. 2019/2020”. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad Saw. yang telah membawa cahaya terang benderang dalam 

kehidupan kita yang sekarang ini.  

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan 

Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

Sedangkan penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

media permainan pasirpimatika pada materi perkalian terhadap hasil belajar siswa 

kelas II SD Negeri 112298 Aek Kanopan Timur Labuhanbatu Utara T.A. 

2019/2020. 

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari 

bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, SKM. M.Kes., selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 



iii 
 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, 

Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Umum 

Kepegawaian dan Keuangan, dan Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd 

selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. Irsan, M.Pd. M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pra Sekolah 

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

Pendidikan Pra Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. 

5. Bapak Drs. Akden Simanihuruk, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan 

pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada 

penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Daitin Tarigan, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan saya bimbingan, 

motivasi serta memberikan nasehat dari awal perkuliahan sampai pada akhir 

perkuliahan. 

7. Bapak Drs. Arifin Siregar, M.Pd selaku Dosen Penguji I, Ibu Elvi Mailani, 

S.Si, M.Pd selaku Dosen Penguji II  dan Ibu Laurensia Masri Perangin 

Angin, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Penguji III yang telah banyak meluangkan 

waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan saran dan 

masukan dalam Skripsi ini.  

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan seluruh Bapak/Ibu 

Dosen Universitas Negeri Medan dan staf pegawai serta tata usaha Fakultas 
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Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan yang telah memberikan ilmu 

dan bantuannya kepada penulis selama menempuh studi dikampus tercinta 

ini. 

9. Ibu Kepala SD Negeri 112298 Aek Kanopan Timur Labuhan Batu Utara 

yang telah banyak membantu saya dan memberikan izin kepada penulis 

untuk mengadakan penelitian di lembaganya. 

10. Bapak/Ibu Guru SD Negeri 112298 Aek Kanopan Timur khususnya Ibu 

Nurmala, S.Pd.SD selaku guru kelas II yang telah banyak membantu saya 

dalam penelitian Skripsi ini. 

11. Teristimewa penulis sampaikan kepada orang tua tersayang, Ayahanda 

tercinta Junaidi Marzuki dan ibunda tercinta Deviyani, terimakasih atas 

segala pengorbanan yang diberikan baik dari segi untaian doa, moril, 

materil, motivasi, nasehat, kasih sayang dan pembelajaran hidup bahkan 

tenaga yang tidak terhingga serta tulus dan ikhlas mendoakan setiap langkah 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktunya. 

12. Abang ku yang tercinta Agung Pradana, dan kedua adikku yang tersayang 

Tri Astika Yolanda dan Dani Sapawi yang selalu memberikan semangat, 

dukungan, dan perhatian dengan penuh kasih sayang kepada penulis serta 

terus turut berdoa demi kesuksesan penulis. 

13. Seluruh keluarga besarku terkhusus Atok dan Almh. Nenek dari ayah serta 

Alm. atok dan Almh. Nenek dari mama yang selama ini turut mendoakan 

setiap langkah penulis, memberikan dukungan, semangat, wejangan, dan 

kasih sayang kepada penulis.  
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14. Sahabatku yang paling kucintai Boy Fitri dan Boy Ningrum, terimakasih 

telah hadir dan masuk kedalam list yang terpenting dalam bagian hidup 

penulis. Tiada kata yang dapat tergambarkan untuk persahabatan kita ini. 

Harus selalu support dan semoga tali persahabatan ini bisa dibawa sampai 

akhir. 

15. Sahabat-sahabatku “Hamba Allah” (Indah (Ndak), Arse (Yuyun), Della, 

Boba), DTM Ridwan, Emon dan Debora yang selalu memberikan motivasi 

dan semangat serta kebersamaanya melalui suka dan duka, tempat penulis 

bertukar ide, gagasan dan senda guraunya. 

16. Seluruh teman seperjuanganku D1 Reguler 2016 yang selama kurang lebih 

4 tahun menemani hari-hariku dikampus menjadi lebih berwarna dengan 

adanya suka dan duka yang dialami bersama. 

17. Teman-Teman terkasihku sewaktu KKN di Desa Bajaronggi (Zilak, Ayuk, 

Syafrida, Boba, Habib, Kak Winda, Kak Sunsun, Kak Wulan, Iky, dan 

Leka) gabungan entah berantah dengan berbagai macam jenis karakter. 

Senang bisa bertemu dengan kalian yang selalu selalu memberikan warna 

lain dalam hidup, mendukung, memberikan semangat, dan masih selalu ada 

hingga sampai sekarang dan selama-lamanya. 

18. Dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. Namun telah membantu penulis sehingga terselesaikannya 

penulisan Skripsi ini. 

Tiada ucapan yang dapat penulis haturkan kecuali “terimakasih banyak”. 

Dan akhirnya, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
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penulis miliki. Oleh karena itu segalakritik dan saran yang membangun dari 

pembaca sangatlah penulis harapkan untuk penyempurnaan Skripsi ini. Semoga 

Skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pengkaji/pembaca dan bagi penulis 

sendiri. Aamiin Yaa Robbal „Aalamiin. 
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