
KATA PENGANTAR 

 
Segala puji bagi Allah SWT pencipta dan pengendali alam semesta atas 

segala nikmat dan hidayah yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Hubungan Perhatian Siswa Dalam Belajar Terhadap  

Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas VI  di SDN 067775 

Medan Tahun Ajaran 2011/2012”. 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak terlepas dari hambatan-hambatan 

dan banyak kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun dengan usaha, kerja keras 

yang maksimal dan banyak pihak yang memberikan bantuan moril serta materil 

baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya, skripsi ini dapat Saya 

selesaikan. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat 

dan terima kasih kepada: 

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

Medan. 

2. Bapak Drs. Nasrun Nasution, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

3. Bapak Prof. Dr Yusnadi, MS selaku Pembantu Dekan I 

Bapak Drs. Aman Simare-mare, M.S selaku Pembantu Dekan II. 

Bapak Drs. Nasrun Nasution, M.S selaku Pembantu Dekan III. 

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

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

6. Bapak Drs. Arifin Siregar, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dari awal 

hingga selesainya penulisan skripsi ini. 
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7. Seluruh dosen Pegawai FIP yang telah memberikan ilmunya kepada penulis 

selama perkuliahan. 

8. Ibu Megawati, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 067775 Medan, yang 

telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan 

penelitian. 

9. Ibu Fatimah Ernawati, S.Pd selaku Guru Kelas VI SD Negeri 067775 Medan, 

yang telah banyak membantu saya dalam penelitian. 

10. Teristimewa kepada kedua orang tua Saya yang tercinta, Rachmad Salam dan 

Hj. Wan Mah Puri, S.Pd yang telah membesarkan, mendidik dan 

memperjuangkan saya dengan kasih sayang yang tulus dan begitu besar 

hingga dapat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 

11. Begitu juga kepada Abang dan Adik Saya tersayang Andri Pramana Putra 

Amd.Kom, dan Maisyarah Salsabila yang telah banyak membantu doa dan 

memberikan dorongan baik moril maupun materil. 

12. Tak lupa untuk atok Saya tercinta Hj. Wan Nurbaya Baros yang telah 

memberikan support dan doa selalu, terima kasih atas doa dan dukungan atok 

selama ini. 

13. Untuk kakak sepupu Saya Balqis Febri Fonda  yang sama-sama berjuang 

mendapatkan gelar S-1 di USU. Terima kasih atas sharingnya selama ini, 

untuk sama-sama mengerjakan skripsi ini. Yang sama-sama tak kenal lelah 

demi meraih gelar S-1. 

14. Sahabat-sahabat dekat Saya Ulva Sari Rezeki, dan Nizmi Putri yang telah 

bersedia memberikan masukan-masukan yang bermanfaat demi kelancaran 

skripsi ini, dan yang sama-sama berjuang untuk meraih gelar S-1 serta kepada 

pihak-pihak yang tidak dapat dijelaskan satu persatu.  
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Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan kesalahan baik isi maupun kualitasnya. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita 

semua. 

Medan,   Maret 2012  
Penulis, 

 

Chairunnisa Amelia 
NIM. 08121191002 

 

 

 

 iv




