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Siswa Dengan Menggunakan Model Student Teams Achievement Division 

Pada Pembelajaran Matematika Di Kelas V SDS Gracia Sustain Medan 

Teladan T.A. 2015/2016”. 
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meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas V SDS 
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penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan moril, materil 

maupun doa dalam penulisan skripsi ini, terkhusus kepada: 

1. Bapak Dr. Nasrun, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED. 

2. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik FIP 
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koreksian serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak  Drs. Akden Simanihuruk, M.Pd, Ibu Nurhairani, S.Pd. M.Pd, dan Ibu 

Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah memberikan 

bimbingan, saran dan koreksian dalam proses penyelesaian skripsi ini. 
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6. Para Dosen Jurusan PPSD yang telah membekali berbagai pengetahuan serta 

pengalaman yang mendukung penyusunan skripsi ini, serta para pegawai di 

lingkungan FIP UNIMED yang telah membantu dalam penyelesaian surat-

surat. 

7. Bapak Todo Manurung, M.Pd  selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan 

izin dan bimbingan selama penelitian, Ibu Ernita Butar-butar, S.Pd selaku 
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bermanfaat selama penelitian, serta para guru dan staf di SDS Gracia Sustain 
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8. Untuk mereka yang kukasihi Bernard P.D. Sianipar (ayah), Krisananda 
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13. Untuk Adipati sahabat seperjuangan selama SMA sampai sekarang yang 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan yang harus diperbaiki, hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi 

pengembangan pendidikan. 
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