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KATA PENGANTAR 

Alhamdulilah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaiakan 

skripsi berjudul “Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa dengan  

Menggunakan Metode Edutainment pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas V SD Negeri 164517 Tebing Tinggi Tahun Ajaran 2011/2012”. Yang 

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan PGSD S-1 

Universitas Negeri Medan. Shalawat dan salam dipersembahkan kehadiran Nabi 

Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat 

diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Berkat bantuan dari berbagai pihak serta bimbingan yang diberikan, maka 

pada kesempatan ini dengan rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati, penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Medan. 

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

3. Prof. Dr. Yusnadi, M.S selaku Pembantu Dekan I dan Drs. Aman Simare-

mare, M.Pd selaku Pembantu Dekan II. 

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

sekaligus selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini 
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dapat diselesaikan dan Drs. Ramli Sitorus, M.Ed, selaku Sekretaris 

Jurusan PPSD FIP UNIMED. 

5. Dra. Zuraida Lubis, M.Pd selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) 

yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.   

6. Dra. Syamsuarni, M.Pd, Dra. Nurmayani, M.Ag, dan Dra. Rosliana 

Sitompul, M.Pd selaku Dosen Penyelaras. 

7. Seluruh Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan 

seluruh pegawai FIP yang telah banyak memberikan bantuan dalam 

pengurusan administrasi. 

8. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 164517 Tebing Tinggi dan Bapak/Ibu 

guru yang telah banyak membantu penulis selama penelitian. 

9. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Ayahanda Marianto dan Ibunda 

Supariem, S.Pd yang telah melahirkan, membesarkan, melindungi, 

membiayai dan memberi dukungan penuh sehingga saya dapat 

menyelesaikan pendidikan Sarjana. Juga saudara saya Mbakanda Wiwid 

Utami Ningsih, Redno Sundari, S.P, alm. Denok Wahyuni yang saya 

sayangi. Ponakan saya Suwidha Aprila, Mhd. Hasbi, dan Rizky Yulianto 

serta seluruh keluarga besar yang telah banyak mendoakan saya dalam 

penyelesaian ini. 

10. Tak terlupa untuk ibu kedua saya Ibu Ningsih yang sudah bersedia saya 

repotkan dengan kemalasan saya, mengizinkan saya tinggal, berteduh, 

makan, tertawa, dan menjadikan saya keluarga serta turut serta 

mendoakan keberhasilan saya. 
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11. Kepada sahabat-sahabatku satu angkatan kelas G Extensi 2008, 

Khususnya Andini Astika Sari (Nenek), Siti Andayani (‘Neng), Yuspina 

Sari (‘Mak), Nia Rahmayani (‘Nyak), Ronny Triman Silalahi (Thungak) 

yang banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

12. Kepada teman-teman seperjuangan PPL SD Negeri 101769 Tembung 

(Muti, Dewi, Dian, Bintang, Lantika, Usman, Awin,...) kalian benar-

benar bersemangat dengan canda tawa yang sangat menyenangkan. 

13. Untuk seseorang yang selalu mendampingi saya, Indra Joni Pratama...  

semangatmu membuatku ikut bersemangat untuk menyelesaikan skripsi 

ini...teruslah bersemangat dan teruslah mendampingi saya. 

14. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas 

dukungan dan motivasinya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna. Oleh karena 

itu, penulis sangat mengharapkan dan menghargai saran maupun kritikkan dari 

pembaca dan semua pihak yang mengarah kepada perbaikan skripsi ini. 

 Akhir kata, penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan.   

 

 

Medan, 01 Agustus 2012 

 Penulis, 

 
 

 

 

Silvi Lestari         

Nim.108313324 


