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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa 

ta’ala atas rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Adapun judul skripsi peneliti adalah “Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa dengan Menggunakan Model Tipe Active Debate (Debat Aktif) pada Tema 

3 Makanan Sehat di Kelas V SDN 020584 Binjai Selatan T.A. 2019/2020”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat 

memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program 

studi Pendidikan Guru Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Medan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh  

sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, 

sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh 

rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung 

maupun tidak langsung kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga 

selesai, terutama kepada yang peneliti hormati dan cintai Dosen Pembimbing 

Skripsi Bapak Drs. Demu Karo-karo, M.Pd, yang telah memberikan bimbingan, 

motivasi dan saran-saran kepada peneliti sejak awal penulisan skripsi sampai 

skripsi ini selesai. Semoga Allah mudahkan segala urusan beliau. 

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih 

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

Medan beserta stafnya. 

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

Universitas Negeri Medan. 

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

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

dan Kepegawaian, serta 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 PGSD dan Ibu Elvi 

Mailani, S.Si., M.Pd selaku Sekertaris Jurusan PGSD universitas Negeri 

Medan. 

5. Drs. Demu Karo-karo, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran guna kesempurnaan Skripsi 

ini. 

6. Ibu Dra. Risma S. M.Pd., Ibu Dra. Sorta Simanjuntak, M.Pd., S.Psi., Bapak 

Apiek Gandamana, S.Pd.,M.Pd., selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberi masukan dan mengoreksi dalam kesempurnaan skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan 

yang telah menyumbangkan ilmu kepada peneliti yang tentunya sangat 

berguna untuk masa depan peneliti. 

8. Seluruh Staf dan Pegawai TU Fakultas Ilmu Pendidkan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam urusan 

administrasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Ibu Erna Wati, S.Pd.MM selaku Kepala Sekolah SDN 020584 Binjai Selatan 

beserta stafnya dan Guru-guru telah membantu saya di dalam penelitian ini. 

10. Teristimewa penulis mengucapkan Terima Kasih yang tak terhingga kepada 

kedua orang tua tercinta Ayahanda Ramlan dan Ibunda Sutrisni yang dengan 

tulus dan ikhlas memberikan Do’anya merawat serta berjuang dan membantu 

untuk menyekolahkan penulis menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. 

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan melancarkan rezeky Ayahanda 

dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayangnya kepada saya.  

11. Kepada suami saya tercinta Sigit Aryasena terimakasih selalu memberikan 

Do’a dan dukungannya dengan tulus dan ikhlas membantu menyelesaikan 

pendidikan saya semoga selalu di murahkan rezekynya serta anak-anak saya 

M.Abiyyu dan M.Attaqi yang menjadi penyemangat untuk saya. Semoga 

Allah SWT senantiasa melindungi keluarga kita. 

12. Teruntuk kakak saya tersayang Via Wyana dan adik saya Putri Landari yang 

telah memberikan Do’a dan dukungannya demi terselesainya Skripsi ini. 

13. Sahabat-sahabat saya Rea Dinda Hsb dan Dea Karlina Tpb yang selalu 

memberi semangat dan dukungannya.  

14. Seluruh teman-teman Stambuk 2014 kelas A-Ekstensi terutama untuk 

cimengmeong Nazli, Ezy, Naufal, Tarmizi, Rahdiansyah. Terimakasih untuk 

semua kebersamaan kita selama ini. 

15. Serta semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu–persatu. 

 
Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa ta’ala. Penulis menyadari skripsi ini 
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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. Akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih. 

 

Medan,    September 2020 

Penulis, 
 

 
 

Nela Loviana 

NIM. 1143311039 
 

 
 

 
 
 

 


