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Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 
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Sarjana Pendidikan PGSD S1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. Skripsi ini berjudul “Hubungan Kemampuan Pengelola Kelas dengan 

Motivasi Belajar Siswa di SD Negeri 101771 Tembung  Kec. Percut Sei Tuan 

Tahun Ajaran 2015/2016”. 
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banyak memberikan saran dan masukan kepada peneliti dalam penulisan 

skripsi ini. 

9. Ibu Dra. Rosliana Sitompul, M.Pd,Kons selaku dosen pembimbing 

akademik, yang selama perkuliahan membimbing dengan sabar. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PPSD yang telah banyak memberikan ilmu, 

bimbingan, dukungan, saran, dan motivasi kepada peneliti selama di dalam 

maupun di luar perkuliahan. 

11. Bapak Tuwon, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 101771 Tembung 

Kec. Percut Sei Tuan yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian 
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15. Teman-teman tersayang wanita hebat yang telah menjadi sahabat dan 

keluarga selama di perantauan Evy Reda P Nainggolan, Nelly Surabina, 

Susanna Br Ginting, Febryanty Silitonga dan Si pudan Leonita Damanik 

banyak hal yang telah kita lalui, membuat kita semakin dewasa dan saling 

memahami satu dengan yang lain, terimakasih buat semua dukungandan 

doa-doanya kalian adalah sahabat terhebat. Semoga kita sukses dan semua 

yang direncanakan tercapai Tuhan Yesus Memberkati.  

16. Saudara-saudara tercinta Keluarga Pdt. Agus Fredy Damanik, M.Th, Grace 

Evaristi Sumbayak, Hendra Sutrisno Sinaga, A.Md, Jose Leonardo Purba, 

Kakak Elfilaila S.Th yang jauh disana namun selalu mengirimkan semangat 
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17. Kos-kosan gang Umar yang sama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan 
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henti-hentinya penulis ucapkan yang telah menjaga dan menjadi keluarga 
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Pendidikan, terkhusus senior-senior yang selalu memberikan perhatian, 

bimbingan dan nasihat thanks a lot Kakanda Berliana Sirait,S.Pd, Bintang 
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Peneliti menyadari masih banyak kesalahan baik isi maupun tata bahasa. 

Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi 

kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat 
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