
ii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

Berkat dan Rahmat, dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Pada 

Operasi Hitung Bulat di Kelas IV SD Negeri 173197 Rahutbosi Pangaribuan 

T.A 2011/2012”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa Program Studi 

jenjang S-1 pada Program Pendidikan Sekolah Dasar Jurusan PGSD Fakultas 

Ilmu Pendidikan. 

 Dalam penulisan ini, banyak pihak yang membantu dan memberikan 

dukungan berupa moral dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai pada 

waktunya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih banyak 

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan 

sehingga skripsi ini dapat selesai. Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih 

yang tak terhingga kepada kedua orang tua tersayang Ayahanda B. Silaban dan 

Ibunda  G. Nainggolan yang telah memberikan dukungan moril dan material serta 

yang telah memberikan dukungan moril dan material serta doa restu demi 

keberhasilan dalam segala macam hambatan dalam menyusun skripsi ini. Dan 

kepada Dosen Pembimbing Skripsi Drs. Ramli Sitorus, M.Ed yang selalu siap 

membantu penulis dalam segala masalah, memberi pengarahan dan bimbingan 

dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih banyak yang 

tak terkira. 

 Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

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

Medan 

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

Medan 

3. Drs. Khairul Anwar, M.Pd dan Drs. Ramli Sitorus, M.Ed selaku Ketua dan 

Sekretaris Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

4. Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku dosen Penasehat Akademik (PA). 
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5. Dra.Kemali Syarif, M.Pd, Drs. Khairul Anwar, M.Pd, dan Drs.Daitin Tarigan, 

M.Pd selaku Dosen Penyelaras dan Penguji yang telah memberikan arahan 

dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini 

6. Seluruh Dosen PGSD serta pegawai administrasi yang telah banyak mendidik 

dan membantu penulis. 

7. Sahat Simanjuntak selaku Kepala Sekolah SD Negeri 173197 Rahutbosi 

Pangaribuan yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis 

8. Seluruh Guru-guru SD Negeri 173197 Rahutbosi Pangaribuan yang telah 

memberikan bimbingan, dan pengarahan kepada penulis dalam melakukan 

penelitian 

9. Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 173197 Rahutbosi Pangaribuan atas 

kesediaannya dalam memberikan data dalam skripsi ini 

10. Keluargaku  yang terkasih abangku tersayang Aries Christanto Silaban, adek-

adekku Maretta Fitriani Silaban, Mikaristi Sionkrisna Silaban serta Semua 

Keluarga yang selalu mendoakan, mendukung, membantu dan memberikan 

motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Buat Samuel R.V.Simanjuntak S.T yang selalu memotivasi, mendoakan, 

membimbing, mendukung, dan membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini 

12. Teman-Teman seperjuangan Anak  A-1 (Regular) 2008 dan terkhusus buat 

sahabat penulis Imana Diroha, Swanni Surya dan Neng Meliana, Agus,  yang 

selalu membantu, memberikan arahan, semangat, canda tawa. Sukses buat 

semuanya 

13. Teman-Teman seperjuangan ank PPLT Binjai Timur: Yuli Artika, 

Nurfadillah, M. Iqbal, Wulan, Dara, Doly, dan buat semua teman-teman yang 

tidak bisa saya sebutkan satu persatu  

14. Bapak Kos dan Ibu Kos, B’anel, K.Husna, semua Anak-Anak Kos 166, Adek-

Adek Kos Durung 166F, Nopa, Vina, Yoseva, Maretta dan buat teman 

seperjuanganku Luvsari ternyata kita bisa melewatinya juga terima kasih buat 

dukungan dan motivasi kalian selama ini  dan teman yang tidak disebutkan 

namanya yang turut membantu penulis 
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15. Buat sahabat-sahabat terdekatku, Vita (cung), K’Desty, Rida, B.Satria, 

B.Emil, B. Haris, K.Nora, K. Dewi, K.Nova, Lilis, Misy, Balduin dan semua 

sahabat yang mendukung dan selalu mendoakan penulis yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu 

16. Dan buat semua yang mendukung penulis dan selalu mendoakan yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terima kasih banyak 

semoga Tuhan memberkati kita semua. 

Teriring dengan doa, dengan semua bantuan dan kebaikan yang diberikan 

kepada penulis semoga Berkat Tuhan Yang Maha Esa semakin berlimpah setiap 

harinya  Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 

demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. 

 

 

 

          

 

Medan, Agustus 2012 

         Penulis 

 

 

 

HANNY MILANTI 

        NIM.108113030  

 

 


	1 cover
	scan pdf
	KATA PENGANTAR HANY

