
 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirabbil’alamin…. 

 Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji 

syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahhat, 

taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

model pengajaran langsung (direct instruction) pada pelajaran  IPA kelas V 

SD Negeri No.106811 Bandar Setia” yang disusun untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dengan jurusan PPSD (Pendidikan Pra 

Sekolah dan Sekolah Dasar) Program Studi PGSD S-1. 

 Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat 

bantuan dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang 

terhormat : 

1. Bapak Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, selaku Rektor UNIMED yang telah 

memberikan kesempatan pada penulis melaksanakan studi di Universitas 

Negeri Medan. 
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4. Bapak Khairul Anwar, M.Pd, selaku Ketua Jurusan PPSD FIP UNIMED 

dan selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan 



 
 

bimbingan, dukungan, dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan. 

5. Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed, selaku Sekretaris Jurusan PPSD FIP 

UNIMED. 

6. Ibu Dra. Herawati Bukit, M. Pd, Bapak Drs. Wesly Silalahi, M. Pd, dan 

Bapak Drs. Efendi Manalu, M. Pd, selaku Dosen Penyelaras/Penguji yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan saran dalam perbaikan skripsi 

ini. 

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

UNIMED. 

8. Ibu Hawaniar Hrp, S.Pd, selaku kepala sekolah SD Negeri 106811 Bandar 

Setia. DanBapak Zulkifli S.Pd selaku wali kelas V-A SD Negeri 106811 

Bandar Setia serta Bapak/Ibu guru yang telah banyak membantu penulis 

selama penelitian. 

9. Teristimewa, tercinta, dan tersayang penulis sampaikan buat ayahanda 

(Dariono), dan Alm. Ibunda ku tersayang (Sumaidah S.Pd) serta abang dan 

kakak saya Maidar Feri Anto dan Milni Mahda Sari sebagai rasa hormat 

saya dan terima kasih yang tak terhingga atas semua pengorbanan, 

dukungan, dan do’a yang telah diberikan kepada penulis selama ini 

sehingga dapat menyelesaikan studi di UNIMED. 

10. Untuk yang terkasih suamiku tercinta (Yudo Handoko S.Sos) “everything 

is easy now I have u here, I’m shinning lake a candle in the dark because 

of you, thank you so much for your pray, your support and your 

motivation. I love you so much”. 



 
 

11. Buat sahabat-sahabatku yang teristimewa Mayang Sari Fitricia, Lara Atika 

Sari, dan Yuana Yenita atas semangat, motivasi, do’a dan dukungannya. 

12. Buat keluarga besar anak-anak B-1 Reguler Jurusan PPSD stambuk 2008, 

buat teman-teman PPL, dan keluarga besar S-1 KKT Pendidikan 

Matematika yang sudah membantu dan memberikan motivasi kepada 

penulis selama penyelesaikan skripsi ini. 

13. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan 

motivasinya. 

Atas segala bentuan dan bimbingan yang telah penulis terima, penulis 

tidak dapat membalas kiranya tiada kata lain penulis ucapkan selain berserah ini 

kepada Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan 

kejanggalan baik kata-kata maupun susunan kalimatnya, oleh sebab itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya penulis dengan penuh harapan agar kiranya skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, penulis 

mengucapkan terima kasih. 
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