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Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT 

atas berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Penerapan Metode Latihan Berstruktur untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa di Kelas IV SD Negeri 106164 

Sambirejo Timur T.A 2011/2012”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 
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kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini khususnya kedua orang tua, Ayahanda (Peltu. 

Syahiruddin Gultom) dan Ibunda tercinta (Nurhamidah Harahap) yang telah 

memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan moril dan materil serta do’a 
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            Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan terima 
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telah memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi serta meluangkan 

waktu dalam membimbing penulis. 
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Negeri Medan beserta para Staf administrasinya, yang telah 



mentransferkan ilmunya selama perkuliahan, hingga penulis dapat 

menyusun skripsi ini. 

9. Kepala Sekolah SD Negeri 106164 Sambirejo Timur, Ibu Parni, S.Pd yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, guru 

wali kelas Ibu Nasimah Harahap, S.Pd dan para guru SD Negeri 106164 

Sambirejo Timur yang telah membantu penulis dalam melaksanakan 
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10. Abang ( Serda. Ary Syandy Gultom) dan adik (Sriwahyuni dan Rinaldi 

Gultom ) yang tidak pernah berhenti dan merasa bosan dalam memberikan 

motivasi, nasehat, bimbingan, dan bantuan materil, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Ucapan terima kasih juga kepada teman–teman seperjuangan yang selalu 

memberi doa dan dukungan yaitu desi, dwi, vina, fatimah, riri, umy, serta 

semua teman–teman G_Class Community ’08 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada  teman-

teman kos CG-8 (Cute-Girl 8) yang tersayang (Siti, muli, Ifah, Adek, Sri, 

Rika, dan Letmi) yang senantiasa mendukung dan menemani penulis 
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teman-teman PPLT di SD Negeri 106164 Sambirejo Timur ( idar, bibah, 
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Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu baik 

secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu 



persatu namanya dalam tulisan ini. Semoga kebaikan yang diberikan mendapat 

balasan dari Allah SWT.  

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila 

terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam bentuk bahasa penyampaian, teknik 

penulisan dan masih kurang ilmiah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai seorang mahasiswa. Oleh karena 

itu, besar harapan penulis agar para pembaca memberikan masukan berupa kritik 

dan saran yang bertujuan membangun kesempurnaan skripsi ini guna 

meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita ke depan. Penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca 

pada umumnya. 
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