
 
 

KATA PENGANTAR 

 Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Puji dan syukur 

penulis panjatkan kehadirat-Mu ya Allah karena berkat rahmat-Mu penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar di UNIMED. 

 Adapun judul skripsi ini adalah ” Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Dalam Pembelajaran Sains Dengan Menggunakan Metode Demonstrasi 

Di Kelas VA SD Negeri 104202 Bandar Setia Tahun Ajaran 2011/2012”. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang amat besar kepada Ibu Piti 

Singarimbun,M.Pd selaku dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dari awal sampai 

selesainya penyusunan skripsi ini. 

            Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang 

tak terhingga kepada : 

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

2. Drs. Nasrun, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

3. Drs. Khairul Anwar, M.Pd, selaku Ketua Jurusan PPSD Fakultas Ilmu 

Pendidikan Unimed, dan Drs. Ramli Sitorus, M.Ed, selaku Sekretaris 

Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

4. Seluruh dosen sivitas Akademik dan seluruh Administrasi Fakultas Ilmu 

Pendidikan Unimed yang memberikan pelajaran dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 



 
 

5. Bapak Sunariadi, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 104202 Bandar 

Setia Kecamatan Percut Sei Tuan serta Bapak dan Ibu guru yang telah 

banyak membantu penulis selama penelitian.  

6. Teristimewa buat kedua orangtuaku tercinta yaitu Robert Simbolon dan 

Mariana br Sinaga, yang telah memberikan doa dan dorongan/motivasi 

dan dana kepada penulis. 

7. Terkhusus buat kakakku Merli Hartati br Simbolon, S.Pd, Masnah 

Simbolon, S.Pd dan Jessi Jekson Simbolon S.Pd yang telah memberikan 

doa dan sebagai penyemangat kepada penulis. 

8. Kepada sahabat-sahabatku di PGSD SI yang menjadi tempat penulis untuk 

saling bertukar pikiran. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang tidak tercantum dalam ucapan ini. 

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Skripsi ini tentunya masih memiliki kekurangan, apabila terdapat kesalahan 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 para pembaca 

memberikan masukan berupa kritik dan sarannya yang bertujuan membangun 

kesempurnaan skripsi ini guna meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita saat 

ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermafaat bagi penulis sendiri 

dan bagi para pembaca serta menjadi masukan kepada dunia pendidikan kita.  

        
Medan,    Juli  2012 

       Penulis  

 

 

                          APRIADI SIMBOLON 
                 NIM : 108313031 


