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 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

kasih karuniaNya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan segala sesuatu yang 

penulis terima dariNya yang begitu besar dan berharga bagi kehidupan penulis, sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktunya. 

 Skripsi yang berjudul: “ Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dengan 

Menggunakan Metode Think Pair Share Pada Pelajaran sains Di Kelas V SD Negeri 104208 

Cinta Rakyat Tahun Ajaran 2011/2012” disusun untuk menyelesaikan pendidikan program 

sarjana pendidikan bagi mahasiswa jenjang pendidikan S1 pada program Studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Ilmu Pendidikan Unimed. Penulis menyadari bahwa 

penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, saran dan 

bantuan serta dukungan dari berbagai pihak terutama pada dosen pembimbing skripsi penulis. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Drs. Nasrun Nasution M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan 

2. Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku ketua jurusan Pendidikan Pra  Sekolah dan Guru 

Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Unimed dan Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed 

selaku Sekretaris jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

3. Drs. Ramli Sitorus, M.Ed sebagai Dosen pembimbing yang telah banyak memberi 

bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal sampai selesainya skripsi ini. 
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4. Drs. Khairul Anwar, M.Pd, Dra. Nurmayani, M.Ag, Dra. Masta Ginting, M.Pd selaku 

dosen penyelaras yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran dalam perbaikan 

penulisan skripsi ini. 

5. Dra. Rosmala Dewi, M.Pd selaku dosen Yang telah memotivasi penulis dalam menyusun 

Skripsi. 

6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan yang telah banyak membantu penulis. 

7. Bapak Sumadi S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 104208 Cinta Rakyat dan ibu Mien 

S.Pd selaku wali kelas V yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian. 

8. Yang teristimewa dan terkasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Ayahanda J. 

Saragih dan Ibunda Alm L. Tarigan sebagai rasa hormat dan                                                       

terima kasih ananda yang tidak terhingga atas kasih sayang, Doa, nasehat                                           

dan pengorbanan yang telah diberikan secara spiritual dan material kepada ananda mulai 

dari ananda kecil sampai memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  S1 PGSD Di Universitas 

Negeri Medan. 

9. Yang tersayang penulis ucapkan terima kasih kepada adikku Yona Clara Saragih yang 

telah banyak memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis. 

10. Terkhusus juga buat teman-teman yuli Artika, octavince Samosir, semua teman-teman 

kelas A1 Reg 08 dan teman-teman PPL yang telah memberikan dukungan dan bantuan 

kepeda penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara langsung 

maupun tidak langsung yang tercantum dalam ucapan ini, semoga kebaikan yang diberikan 

mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak terdapat 

kesalahan, kehilafan dalam bentuk bahasa penyampaian, teknik penulisan dan masih 

kurangnya nilai ilmiah karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai 

seorang mahasiswa.     

Oleh karena itu, besar harapan penulis agar kiranya pembaca memberikan masukan 

berupa kritik dan saran pada skripsi ini. Yang bertujuan membangun kesempurnaan skripsi 

ini guna meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita saat ini, serta memberikan sumbangan 

bagi semua pihak yang membutuhkan                                                                                                                                                                                                      

Penulis sekali lagi mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan, 

pengorbanan yang telah diberikan oleh semua pihak hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, 

kiranya Tuhan yang melimpahkan karuniaNya untuk kita semua. 
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