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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

tepat pada waktunya dengan judul “Hubungan Kreativitas Guru Terhadap 

Minat Belajar Siswa  Di Kelas  V SD Negeri 106163 Bandar Klippa T.A 
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Pendidikan bagi mahasiswa program S-1 di Jurusan PGSD Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 
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Situmorang dan Ibunda Rosmawati Silalahi yang telah memberikan dukungan 
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dengan baik. 
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penulis juga mengucapkan terimakasih kepada: 
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menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yesus selalu melimpahkan 

berkat dan kasih-Nya kepada keluarga kita. 

10. Terima kasih kepada teman bimbingan skripsi Ramah waty Lase, Mega 

Kolosenuari Damanik, Intan Syahputri, Ira Amalia Siregar, Putri, Yuli, 

dan Iga buat kerja sama dan kekompakannya. 

11. Rekan-rekan PGSD stambuk 2012 yang telah banyak membantu dan 
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2012 yang memberikan warna-warni kehidupan selama masa perkuliahan. 

12. Terima kasih kepada keluarga besar UKMKP UP FIP yang telah membina 

dan menjadi ladang pertumbuhan rohani bagi penulis dan juga sebagai 

tempat untuk mengungkapkan rasa dalam setiap permasalahan hidup. 

13. Terima kasih kepada Small Group “The Grace“ ( K’Dewi, Ramah, Hariati, 

Leoni, dan KTB dari Small Group “Agatha” (Aril, Evi, Lasri, Ira dan 

Albert) yang telah memberikan semangat dan pertumbuhan rohani kepada 

penulis. 
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Karin, Masron dan Ronal) untuk semangat dan kebersamaan kita dalam 

menikmati Tuhan. 

15. Terimakasih untuk sahabat terkasih yang super Ramah Waty Lase dan 

Hariati Manik, perbedaan karakter tidak menjadi alasan untuk tidak saling 

memahami dan menguatkan satu dengan yang lain. 

16. Terima kasih untuk yang terkasih Jimmy Suhardi Simamora yang telah 

mendoakan penulis dan menjadi motivator yang baik bagi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 
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17. Terima kasih untuk teman-teman PPL ( Ramah, Hariati, Lasria, Fitri, Desi, 

Lusi, K’Dame, Siti Kurniaty, Veronika, M. Khadapi, Rio, Roandri, Fyan, 

dan Hendrik) yang selalu memberi semangat untuk penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti 

perkuliahan. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari 
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