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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia nya yang telah 

memberi kesehatan dan rahmatnya kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan 

dengan baik sesuai waktu yang direncanakan. 

Skripsi ini berjudul “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dengan Metode 

Diskusi Panel Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas V SD Negeri 067097 Medan” yang disusun 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan PGSD S-1 Universitas Negeri 

Medan. 

Selama penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak mengalami berbagai 

kesulitan dan hambatan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis dalam 

menulis skripsi. Penulis juga menyadari tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik tanpa bimbingan, saran, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak terutam Dosen 

pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan berbagai pihak 

dalam menyelesaikan skripsi ini sangat banyak, dengan ini sepantasnya penulis mengucapkan 

terima kasih antara lain kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Medan, Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si.  

2. Bapak Drs. Nasrun MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan beserta para pembantu 

dekan dan stafnya. 

3. Bapak Drs. Khairul Anwar M. Pd, selaku ketua jurusan PPSD FIP Unimed. 

       Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed selaku sekretaris Jurusan PPSD. 

4. Bapak Drs. Akden Simanihuruk, M.Pd selaku Ketua Program studi. 

Bapak Drs. Demmu Karo-Karo, M.Pd selaku Sekretaris  Program Studi Ilmu Pendidikan 
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5. Bapak Drs.Daitin Tarigan M. Pd , selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan 

pengarahan, bimbingan, saran serta koreksi dan perbaikan penulisan skripsi ini hingga 

dapat diselesaikan dengan baik 

6. Ibu Dra. Erlinda S, M.Pd, Ibu Dra. Risma Sitohang. M.Pd, dan Bapak Drs. Akden 

Simanihuruk, M.Pd, selaku Dosen Penguji. 

7. Bapak Edi Sihombing, M. Pd, selaku motivator yang telah memotivasi dan membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 067097 Medan, Bapak / ibu guru dan siswa yang telah 

membantu saya dalam memberi informasi yang saya butuhkan sehubungan dengan 

pengumpulan data penelitian ini 

9. Terkhusus Ayahanda tercinta Darmin Dalimunthe dan ibu tercinta Siti Derhana Lubis 

yang telah memberi saya dorongan yang sangat berharga baik berupa doa, dan motivasi 

baik secara moril apalagi materi yang tidak terhingga sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini 

10. Keluarga besar penulis yang selama ini sudah memberi motivasi dan doa serta materi 

sehingga membangkitkan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, kepada 

kakakku tercinta Depi Hairani Dalimunthe yang selalu memberi dukungan semangat 

kepada penulis 

11. Kepada sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu memberi motivasi dan semangat bagi 

saya “best friends Kelas A”. Terima kasih sudah memberi semangat yang sangat luar 

biasa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. THANKYOU……… MY BEST 

FRIENDS 

 



 ���

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, 

untuk itu dengan segala rendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua 

pihak  mengharapkan semoga penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi khasanah dunia 

pendidikan. 

Medan,   Juli  2012 
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