
Kata Pengantar 

 Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugrah 

– Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Hubungan model pembelajaran Picture And Picture dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa kelas 3 SDN SDN 106164 Kecamatan Percut Sei Tuan pada pembelajaran 

Matematika T.A 2015/2016”. 

 Dalam penulisan skripai ini tidak terlepas dari hambatan – hambatan dan banyak 

kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun penulis berusaha seoptimal mungkin untuk 

mengerjakan skripsi ini dengan baik. Selama menulis skripsi ini penulis banyak menerima 

bantuan moral berupa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Atas bantuan 

tersebut penulis mengucapkan banyak terima kasih.  

 Atas segala dukungan dan jasa dari berbagai pihak penulis tidak dapat 

membalasnya selain dengan doa Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan 

didalamnya. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun 

demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang 

membutuhkan dan dapat menambah wawasan serta memberikan informasi yang berguna 

bagi pembaca dan dapat digunakan di kemudian hari, sekian dan terima kasih.  

 

       Medan, 05 April  2016 

       Hormat saya 

     

 

       Selvi Ramadani Harahap 

       NIM. 1123311068 
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