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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mah aEsa 

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran 

PANTASI (Papan Pembagian Tanpa Sisa) Pada Materi Pembagian Untuk Siswa 

Kelas II SD Negeri 060912 Medan Denai T.A 2019/2020”. 

 Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk 

memperoleh gelar sarjana Pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi PGSD 

(Pendidikan Guru Sekolah Dasar), Jurusan PPSD (Pendidikan Pra Sekolah Dasar), 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa 

penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi, penulisan 

maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang sifatnya membangun, dalam upaya perbaikan dan kesempurnaan 

skripsi ini. 

 Dalam proses, perencanaan, penelitian, pelaksanaan pengembangan 

produk, dan penyusunan laporan skripsi ini, penulis banyak menemukan kendala, 

namun semuanya dapat di selesaikan dengan sangat baik sehingga dapat terwujud 

dengan baik karena adanya bimbingan, dorongan, motivasi, dan bantuan tulus 

yang diberikan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil dari 

berbagai pihak. Untuk itu segala kerendahan hati dan ketulusan, penulis ucapkan 

terimakasih kepada : 
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1. Dr. Syamsul Gultom, S.KM., M.Kes selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

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, 

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

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

selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Univertas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. Irsan, M.Pd, M.Si selaku Ketua Jurusan PPSD Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan 

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

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan sekaligus dosen pembimbing 

skripsi yang telah meluangkan waktu dalam mengarahkan, membimbing, 

memotivasi serta memberikan nasehat yang terbaik kepada peneliti dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak penguji pertama yaitu Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd., bapak penguji 

kedua Drs. DaitinTarigan, M.Pd., dan bapak penguji ketiga Faisal, S.Pd., 

M.Pd. yang telah meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan 

masukan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Jurusan PPSD Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan yang telah memberikan ilmu 

dan bantuannya kepada peneliti selama perkuliahan. 
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8. Ibu validator media yaitu Ibu Lala Jelita Ananda S.Pd., M.Pd, validator 

materi yaitu Ibu ChairunisahS.Si., M.Si dan Guru Wali Kelas II SD Negeri 

060912 Medan Denai yaitu Ibu Risma Dani Purba, S.Pd.I. yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmu nya untuk menilai 

kelayakan media yang dikembangkan oleh peneliti sehingga peneliti 

mendapatkan banyak pelajaran hingga dapat mengembangkan media 

pembelajaran  yang baik. 

9. Ibu kepala sekolah SD Negeri 060912 Medan Denai yaitu Ibu Derliana 

Harahap, S.Pd. dan seluruh guru yang telah membantu peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

10. Teristimewa penulis sampaikan kepada kedua orang tua tersayang dan 

terkasih ayahanda tercinta Muhammad Ali Siregar dan Ibunda tercinta 

Rusmiati Sinaga, terimakasih atas segala pengorbanan yang diberikan baik 

dari segi untaian doa, moril, material, mtivasi, nasehat, kasih sayang dan 

pembelajaran hidup bahkan tenaga yang tak terhingga  sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini serta dukungannya selama menyelesaikan 

skripsi ini. 

11. Keempat adik tercinta M. Rizky Andiva Almi Siregar, Isnaini Aidil Fitri 

Almi Siregar, M. Khalik Almi Siregar, dan M. Reihan Ghiffari Almi 

Siregar yang selalu memberikan semangat dukungan, perhatian dan jadi 

penyemangat terkuat bagi peneliti untuk tetap terus berjuang serta seluruh 

keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, perhatian, doa dalam 

segala hal apapun. 
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12. Terimakasih untuk partner sejati Lahmuddin Siagian, A.Md. Kep. sebagai 

penyemangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi, peneliti ucapkan 

terimakasih atas perhatian, doa yang telah diberikan dan waktu yang telah 

dilalui bersama. 

13. Teman-teman seperjuangan dan seperPSan (satu pembimbing skripsi) 

Sabrina Laila Nazmi Siregar, Radha Sudirman, Paradilla Rusadi Batubara, 

Krisdayanti, Pepi Yanti, Rahma Nurvianti, Rahmi Wulandari, Rahmayati 

Ningsih Aruan, Pirda Arta Monika Siregar, dan yang lainnya yang menjadi 

tempat untuk berkeluh kesah, saling membantu dan memotivasi. 

14. Teman-teman seperjuangan di PGSD FIP Unimed kelas B Reguler 2016 

yang saling mendukung dan mendoakan, dan pihak-pihak lain yang 

penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang membantu penulis 

dalam menyusun skripsi ini. 

15. JUNTUNLINDACAD (Juniar, Atun, Linda, Radha, Ocad) sahabat terbaik 

peneliti yang selalu mendukung dan memotivasi dari awal hingga akhir. 

16. Teman-teman seperjuanganku Syahfitri Simatupang, Ronda Marito 

Hasibuan, Novia Fatma, Siti Rahayu Munthe, Purnama Rinanda Harahap, 

dan Sheila Syakila Tanjung, Siti Zahara Rambe yang selalu memberikan 

semangat dan motivasi kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini. 

17. Dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu. Namun telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak 

terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian 

skripsi ini. Semoga segala kebaikanakan diberkahi oleh Allah SWT dan 
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menjadi ladang pahala serta jalan rezeki oleh Allah SWT. Semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya. Terimakasih. 

 

 

Medan,  24 September 2020 

 

 

Quraitun Aini Almi Siregar 

NIM. 1161111978 

 

 

 


