
iv 

 

KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehinga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran ipa dengan menggunakan model pembelajaran make a match  di kelas V 

SD Negeri  024762 Binjai  TA 2011/2012” . Disusun Untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Jurusan PGSD S-1 Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat 

terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini 

dengan rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

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

2. Drs. Nasrun, Ms  selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. 

3. Drs. Aman Simaremare, M. S. selaku Pembantu Dekan II, dan Drs. Nasrun 

Nasution, M. S. selaku Pembantu Dekan III 

4. Drs. Khairul Anwar, M. Pd. selaku Ketua Jurusan PPSD FIP Unimed, Drs. 

Ramli Sitorus, M. Ed selaku sekrtaris Jurusan PPSD FIP Unimed. 

5. Bapak Drs. Khairul Anwar, M. Pd. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis. 



v 

 

6. Drs. Khairul Anwar, M. Pd., Dra. Nurmayani, M. Ag. dan Dra. Eva Betty S, 

M. Pd. selaku Dosen Penyelaras yang telah memberikan kritik dan saran 

kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

7. Asneni Harahap S. Pd. selaku kepala sekolah dan seluruh guru-guru SD 

Negeri 024762 Binjai Timur  yang telah membantu penulis. 

8. Teristimewa buat kedua orang tuaku, yang selalu memberi nasehat dan 

memotivasiku. Ayahanda St.S.Pangaribuan yang selama ini bersusah payah 

mencari uang untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan seorang wanita 

tegar yang telah melahirkanku, merawat dan mendidikku Ibundaku  M. br 

Situmorang yang telah berusaha memberikan motivasi, dorongan dan doa 

kepada penulis terima kasih untuk semuanya. 

9. Teristimewa buat keluarga besarku, (kakak ku doris br pangaribuan beserta 

keluarga ,  abangku annes lamhot pangaribuan ,S.PAK beserta keluarga, 

kakak ku Lydia verawati pangaribuan, S.pd beserta keluarga, abangku James 

Posma Mario pangaribuan) terimakasih buat doa doa kalian dan dukungannya 

10. Teristimewa buat B’uruk sinaga, yang ada di jogja yang menjadi motivator 

dalam penulisan skripsi ini , hari hariku indah bersamamu. Terimakasih buat 

doa dan dukunganmu. 

11. Teristimewa buat Ruth Damayanti Daeli,Kasmari Sidabutar Dan Lailan Nur 

Hasibuan yang selalu bersama-sama dengan penulis terimakasih dengan smua 

masa-masa indah waktu kuliah dulu. Kenanglah aku dan ingatlah aku teman. 

Buat teman-temanku kelas A-1 Reguler  0’8 terima kasih untuk dukungan doa 

dan motivasi yang diberikan. 



vi 

 

12. Teristimewa buat my small grup “Shining” UKMKP UP FIP k”lasma butar-

butar, S.Pd sebagai kakak rohani q dan teman teman KTB Q lestari panjaitan, 

nova rotua hutagalung dan erni santia dewi purba. Terimakasih buat doa, 

dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis.  

13. Teristimewa buat kakek dan nenek ku (juhairi dan etty oktarina nasution) 

yang selama ini memberi dukungan moril dan doa kepada penulis. 

Terimakasih buat semuanya. 

14. Teristimewa buat Melia Br Sinaga S.E yang selama ini banyak membatu 

penulis baik moril dan spritnya, dan smua teman-teman yang mengenal 

penulis yang tidak bias di sebutkan satu persatu terimakasih buat doa dan 

dukungan teman-teman. 

              Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan 

kelemahan baik dari segi isi maupun tutur bahasanya, karena itu penulis 

mengharapkan adanya kritik dan saran pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 

pembaca. 

 

 

       Medan,  Juli 2012 

       Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


