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KATA PENGANTAR 

 

 
 Segala puji hanya bagi Allah SWT atas segala limpahan kasih sayang dan 

rahmatNya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul “UPAYA 

MENINGKATKAN KREATIVITAS BELAJAR SISWA 

DENGANMENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE 

LEARNING TIPE TPS PADA PELAJARAN PKn KELAS VI SD NEGERI 

106161LAUT DENDANG” disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) setelah menyelesaikan pendidikan 

strata-1 di Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

 Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, 

namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ini. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan 

penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Drs. NasrunNasution,MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

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

UNIMED dan Bapak Drs. RamliSitorus,M.Ed, selaku sekretaris 

jurusan PPSD FIP UNIMED 

3. Drs. ElizonNainggolan, M.Pd, selaku dosen penasehat akademik yang 

telah banyak memberikan banyak nasehat selama penulis 

menyelesaikan studi 

4. Bapak RamliSitorus, M.Ed, selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis. 
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5. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd, Ibu Eva Betty, M.Pd, dan Bapak 

DaitinTarigan, M.Pd, selaku dosen penyelaras/penguji yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran dalam perbaikan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen-dosen akademik dan seluruh tenaga administrasi FIP 

UNIMED. 

7. Ibu Surya NingsihNasution selaku kepala sekolah SD Negeri 106161 

Laut Dendang, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan 

penelitian disekolah beliau, dan juga guru-guru disekolah tersebut. 

8. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Gunadi dan 

Ibunda Sulasmi, tanpa do’a dan jasa kalian aku bukan apa-apa. 

Terimakasih untuk kasih sayang berlimpah yang kalian berikan. 

Semoga Allah memberikan yang terbaik. 

9. Adik-adikku tersayang,LisyaHandayani, Afiq Rahman, Nabila 

Rahmah dan sepupu-sepupuku tersayang senyuman kalian adalah 

motivasi untukku. Terimakasih atas do’a dan keceriaan kalian, kakak 

sayang kalian. 

10. Teruntuk Kakek dan Nenekku terimakasih atas do’a dan semangat 

kalian untukku. 

11.  Spesial buat AbangndaSahri Ramadhan, yang tak lelah memberikan 

motivasi untukku. 

12. Buat sahabatku tersayang Nanda Melisa, Mayank Sari Fitricia, Lara 

Atika Sari, persahabtan kita sungguh berarti dalam perjuangan ini. 

13. Kepada keluarga besar B-1 Reguler, terimakasih atas persahabatan kita 

selama ini. 
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14. Kepada keluarga besar AL-Khansa, terima kasih atas dukungan kalian.  

 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan 

masih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki 

penulis.Oleh karena itu, penulis sangat menghargai dan mengharapakan apabila 

pembaca dapat memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan karya tulis 

ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

dan memiliki nilai guna.Semoga Allah SWT selalu mengiringi langkah kita. Amin 

   

 

      Medan, Juli 2012 
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