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KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan puji dan syukur

kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan karunia-Nya yang senantiasa

menyertai, membimbing dan memberikan kesehatan, kemudahan serta kekuatan

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Meningkatkan

Hasil Belajar Siswa Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Probing-

Prompting Pada Tema 7 Peristiwa Dalam Kehidupan Sub Tema Peristiwa

Kebangsaan Seputar Proklamasi Pada Pembelajaran Ke 2 dan 6 di Kelas V SD

Negeri 101765 Bandar Setia T.A 2019/2020”.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri

Medan.Berbekal  masalah yang sederhana dan keterbatasan kemampuan,

pengetahuan, waktu dan dana yang peneliti miliki, peneliti menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan

hati, peneliti menerima saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan

peneliti selanjutnya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan

dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan

terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua peneliti yakni Ayah

tercintaHotman Nababan dan Ibu Herlina Simanjuntak. Terima kasih karena

selama ini kalian telah melindungi, menjaga, merawat, dan menyemangatiku

hingga aku bisa sampai dititik ini.Terima kasih untuk ketulusan, kesabaran,

semangat dan pengorbanan kalian untuk menjadikan saya sebagai seorang sarjana
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ditengah-tengah keterbatasan dan kesederhanaan kalian. Terima kasih untuk doa

dan nasihat kalian yang selalu mengajarkan ku untuk melakukan yang benar

meskipun aku tahu aku tidak bisa sepenuhnya melakukannya. Terima kasih untuk

segalanya, kalian benar-benar anugerah terindah yang Tuhan berikan untukku.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dan memberikan motivasi serta dukungan baik melalui kata-kata,

penguatan, dukungan morill maupun materi. Oleh karena itu dengan segala

kerendahan hati peneliti juga ingin menyampaikan terima kasih kepada :

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

Medan.

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

Universitas Negeri Medan.

3. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu

Pendidikan Universitas Negeri Medan.

4. Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan III Bidang

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu PendidikanUniversitas Negeri Medan.

5. Ibu Elvi Mailani, S.Si., M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ilmu

Pendidikan Universitas Negeri Medan.

6. Bapak Dr. Irsan, M.Pd., M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru

Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan sekaligus

yang telah memberikan banyak masukan, saran serta kritikan dalam penulisan

skripsi ini.
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7. Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd  selaku Dosen Pembimbing Skripsi  yang

telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada peneliti sejak

awal penentuan judul hingga selesainya skripsi ini.

8. Ibu Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd Penguji I peneliti yang telah memberikan

banyak masukan, saran serta kritikan dalam penulisan skripsi ini.

9. Bapak Drs. Daitin Taringan, M.Pd selaku Penguji II peneliti yang telah

memberikan banyak masukan, saran serta kritikan dalam penulisan skripsi ini.

10. Ibu Elvi Mailani, S.Si., M.Pd, selaku Penguji III peneliti yang telah

memberikan banyak masukan, saran serta kritikan dalam penulisan skripsi ini.

11. Bapak. Dr. Irsan, M.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang

telah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.

12. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Ilmu Pendiikan Universitas

Negeri Medan yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna

kepada peneliti selama perkuliahan.

13. Seluruh staff pegawai dan administrasi di Fakultas Ilmu Pendidikan Negeri

Medan, yang telah membantu peneliti selama perkuliahan sampai skripsi ini

selesai.

14. Terima kasih untuk diriku sendiri yang sudah berjuang dan terus berusaha

untuk tetap kuat sampai saat ini. Kamu hebat Kris tetaplah semangat untuk

menghadapi kehidupan dan rintangan selanjutnya. Kamu pasti bisa dan

tetaplah kamu mampu untuk menjalani kehidupan selanjutnya.Semangat Kris

kamu bisa.

15. Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua peneliti yakni Ayah

tercinta Hotman Nababan dan Ibu Herlina Simanjuntak. Terima kasih karena
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selama ini kalian telah melindungi, menjaga, merawat, dan menyemangatiku

hingga aku bisa sampai dititik ini. Terima kasih untuk ketulusan, kesabaran,

semangat dan pengorbanan kalian untuk menjadikan saya sebagai seorang

sarjana ditengah-tengah keterbatasan dan kesederhanaan kalian. Terima kasih

untuk doa dan nasihat kalian yang selalu mengajarkan ku untuk melakukan

yang benar meskipun aku tahu aku tidak bisa sepenuhnya melakukannya.

Terima kasih untuk segalanya, kalian benar-benar anugerah terindah yang

Tuhan berikan untukku. Aku bangga bisa memiliki kalian.

16. Terimakasih untuk adekku tersayang Sonia Atfentin Nababan terima kasih

buat semangat dan bantuan yang diberikan kepada peneliti selama saya

menjalani perkuliahan ini. Terima kasih sudah mengajarkan saya bagaimana

untuk tetap kuat dan semangat walau kami sering bertengkar tapi kamu selalu

berhasil membuat peneliti tersenyum. Terimakasih juga karena selalu menjadi

tempat curhatanku. Peneliti sangat bersyukur memiliki saudara seperti mu.

Peneliti sungguh menyayangimu.

17. Terima kasih untuksahabat seperjuanganku BLESSED Juliani Pakpahan,

Kristina Pakpahan, Lindon Sormin dan Lisdawati Sinaga yang selalu banyak

membantu dan memberikan semangat serta dukungan bagi peneliti sejak awal

perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah

bersedia menjadi tempat curhatkudan yang selalu sabar menghadapi sifat

peneliti yang sering membuat kalian kesal. Terima kasih karena kalian selalu

memaafkan dan tak pernah meninggalkan peneliti disaat peneliti melakukan

kesalahan.  Terima kasih juga karena kalian selalu memotivasi dan menasihati

peneliti saat mengerjakan skripsi ini, kalian selalu mengajak peneliti untuk
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pacu agar bisa lulus dengan target yang kita capai. Disaat peneliti merasa

down dengan banyaknya tantangan dan masalah yang terjadi kalian selalu

menguatkan. Terima kasih sudah menjadi saudara ditempat perantauan ini

yang selalu membantu jika peneliti merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas

kuliah dan selalu setia mendengarkan keluh kesah yang peneliti alami selama

diperkuliahan. Aku mengasihi dan sangat menyayanggi kalian dan aku sangat

bersyukur punya teman seperti kalian sahabatku. Semoga sukses buat kita

semua dan buat kalian semangatlah dalam menjalani kehidupan selanjutnya.

18. Terimakasih buat  Josua Arjuna Hutagalung selalu mendukung peneliti selama

menjalani perkuliahan dan sampai penyusunan skripsi ini.Terima kasih juga

karena sudah memberikan semangat, bantuan dan motivasi untuk peneliti. Saat

peneliti ada masalah,selalu membantu dan menghibur kesedihan

peneliti.Terima kasih juga karena sudah mau menjadi tempat cerita peneliti

tentang perkuliahan maupun tentang pribadi dan aku mengasihimu.

19. Untuk kakak PKK ku, kak Aprina Hutagalung S.Pd  terima kasih banyak

sudah banyak membantu peneliti dalam menjalani perkuliahan maupun dalam

penyusunan skripsi ini.Terima kasih sudah membantu peneliti baik dari

semnagat dan doa.

20. Terimakasih untuk teman satu kost ku Tamaria Br Napitupulu yang selalu

memberi peneliti masukan, mengajari dan membantu peneliti dalam tugas

akhir, menjadi tempat curhatan peneliti baik dalam masalah perkuliahan dan

pribadi, terimakasih telah menjadi teman yang sangat baik kepada peneliti.

Aku menyayanggimu.



vii

21. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang

tidak bisa peneliti sebutkan semuanya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna.Untuk itu peneliti

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi

kesempurnaan penulisan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk

institusi kependidikan, khususnya bagi peneliti selanjutnya.Peneliti ucapkan

terimakasih.

Medan, Agustus 2020
Penlis,

Kris Fatar Hotliana Nababan
1161111051


