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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan rasa syukur ku haturkan kepada Sang Maha Kuasa yaitu 

Tuhan Allah, Tuhan sang pencipta dunia yang senantiasa setia mengulurkan 

tangan-Nya bagi kehidupan seluruh ciptaan-Nya. Segala Anugerah dan tuntunan-

Nya sungguh luar biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan,sehingga skripsi ini terbentuk dengan judul 

“Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dengan Menggunakan Strategi 

Pembelajaran PQ4R Materi IPA Bagi Siswa Kelas V-B SD Negeri 101771 

Tembung” untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi 

mahasiswa program S-1  Jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan.  

 Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan banyak 

arahan, bimbingan serta dukungan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS Selaku Dekan FIP beserta stafnya. 

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

Akademik, bapak Drs. Aman Simare-mare selaku Wakil Dekan 

Bidang Umum dan Keuangan, beserta bapak Drs. Edidon 

Hutasuhut, M.Pd selaku Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 
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4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku ketua jurusan PPSD FIP 

selaku ketua jurusan PPSD FIP yang menggantikan Alm Bapak 

Drs. Ramli Sitorus, M.Ed yang pernah menjabat sebagai ketua 

jurusan PPSD FIP yang sekarang telah berada di sisi kanan Tuhan 

Yang Maha Kuasa. 

5. Ibu Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd selaku sekretaris jurusan PPSD 

FIP. 

6. Ibu Dra. Sorta Simanjuntak, MS selaku dosen pembimbing skripsi 

dan Ibu Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd selaku dosen pembimbing 

akademik yang telah menuntun, memberi bimbingan dan arahan 

kepada penulis dengan tulus dan sabar mulai dari awal 

perkuliahaan hingga penulis menyelesaikan perkuliahaan di 

Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd, bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS, 

bapak Drs. Effendi Manalu, M.Pd selaku dosen penguji yang telah 

memberikan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan 

penulis di dalam penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh bapak dan ibu dosen beserta para staf dan administrasi 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.  

9. Bapak Tuwon, S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 101771 

Tembung, Ibu Rosnia selaku guru pamong yang membimbing si 

peneliti selama pelaksanaan PPL, Ibu Talenta Nababan, S.Pd 

selaku guru kelas V-B yang membimbing si peneliti selama 
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pelaksanaan penelitian, besera para guru di SDN 101771 Tembung 

yang tidak bisa disebut satu persatu. 

10. Teristimewa buat Ibunda terkasih Orang Tua tunggal yang 

merangkap sebagai kepala rumah tangga selama 17 tahun, Ida 

Sinaga yang tiada henti memberikan yang terbaik bagi si penulis 

dan mengingatkan si penulis untuk selalu bersyukur dan tidak 

menyerah dalam segala hal yang baik. Segala dukungan, doa, 

motivasi, nasehat beserta materi yang telah diberikan adalah hal 

utama sebagai bekal hingga si penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini. Buat Ayahku yang tercinta yang telah berada di sisi 

Tuhan (alm Tinggi Manalu), Ayah yang sungguh luar biasa 

menitipkan Si peneliti kepangkuan Sang bunda. Terima kasih 

Ayahku. 

11. Buat kakakku dan abang iparku yang tercinta (Sonny Manalu dan 

Fernando Sinaga) yang selalu mendukung di setiap waktu dengan 

senyum dan keceriaan sehingga si penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini.  

12. Buat Keluarga besar Op. sheti Manalu dan keluarga besar Op. 

Marihot Sinaga, dua keluarga besar yang telah dipertemukan dan 

selalu memberi motivasi dan materi kepada si penulis hingga 

membawa si penulis ke dalam doa, sehingga si penulis mampu 

menyusun skripsi ini.  

13. Buat keluarga Amang boru Charles si bangun di simalingkar dan 

keluarga bang cindi di tanjung morawa yang telah memberikan 
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banyak bantuan terkhusus tempat tinggal untuk tempat berteduh si 

peneliti di awal semester.  

14. Teman seperjuangan penulis di kelas A Ekstensi 2012 yang bahu 

membahu di dalam suka maupun duka selama perkuliahaan 

terkhusus penyusunan skripsi. 

15. Buat teman Saroha Voice yang cantik dan tampan 

(b’Rilas,b’Marko,Bukner,Duho,Vember,Warmi,Agustina,Trina) 

serta semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

16. Buat teman seperjuangan di PPL yang selalu mendukung, memberi 

keceriaan, serta membawa si peneliti ke dalam doa. 

17. Buat teman posko abcdffg (Leoni,Nelly,Mega,dan Susan) yang 

baik hati, penuh keceriaan, dan selalu mendukung si peneliti 

sehingga si peneliti mampu menyusun skripsi ini dengan baik. 

18. Buat warga sekitar gg.jala (Lumana, Lorika, Sarana, Esy, Kak 

Lisna) dan keluarga kost (Tulang Charles Marbun, Nantulang 

Charles Siringoringo, Charles Marbun, Ramayani Marbun) dan 

yang lainnya yang tidak bisa tersebut satu persatu, terima kasih 

atas doa dan dukungan yang diberikan. 

19. Buat Sahabatku Be one Small Group yang terbaik (Esy Analisa 

Marbun, Peronika Napitupulu, Birna Mastiur Siahaan, Desi 

silitonga) yang selalu memberi dukungan serta penguatan kepada si 

penulis. 
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20. Buat Keluarga anak-anak less ku, Keluarga Angel Sinaga, 

Keluarga Willy Saragih, Keluarga Willy Naibaho, Keluarga Gracia 

Sianipar terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan. 

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi orang banyak, 

khususnya bagi mahasiswa PGSD dan guru-guru sekolah dasar untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam menjalankan proses belajar mengajar. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis 

mengharapkan saran yang bersifat membangun dan penyempurnaan skripsi ini. Di 

akhir kata penulis mengucapkan Terima Kasih dan Tuhan Yesus Memberkati. 

Amin 
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