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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala rahmat dan karunia–Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan 

hikmat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik 

sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 

Penulisan skripsi ini berjudul “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Dengan Menggunakan Model Picture And Picture Pada Pelajaran Matematika Di 

Kelas II SD Negeri 060843 Kec. Medan Barat T.A 2015/2016”. Skripsi ini 

merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

jenjang S-I pada program PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) Fakultas Ilmu 
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Terkhusus dan teristimewa, penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada mama 

tercinta Krisna Kumari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
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pendidikan S-I PGSD atas doa, dukungan, semangat, kasih sayang, serta perhatian 

yang tak pernah lelah diberikan kepada penulis. Semoga dengan skripsi ini, dapat 

memberikan suatu kebahagian dan kebanggaan bagi mama dan semoga sehat 

selalu, amin. 

Atas dukungan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih kepada 

senma Kancanamala dan Bomekirci yang selalu memberikan semangat untuk 

terus berjuang dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada Sri Andika adikku 
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yang sangat menghabiskan tenaga, penulis ucapkan sangat banyak terima kasih. 

Tanpa bantuan, semangat serta dukungan dari orang-orang terdekat dan tersayang, 

skripsi ini tidaklah dapat terselesaikan. 

Ucapkan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah 

mendukung penulisan skripsi ini yaitu : 
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5. Bapak Drs. Akden Simanihuruk, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 
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6. Bapak Drs. Daitin Tarigan, M.Pd, Ibu Dra. Nurmayani, M.Ag, dan Bapak 

Prof. Dr. Yusnadi, MS, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik 

dan saran serta masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini agar 

lebih baik. 

7. Ibu Dra. Sorta Simanjuntak, MS, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan. 
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8. Seluruh staf tata usaha jurusan PGSD yang telah banyak membantu dalam 

urusan skripsi ini. 
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seluruh siswa/i yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya selama 
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14. Teristimewa orang tua tercinta, Ibu Krisna Kumari dan Ibu Kancanamala yang 

telah dengan sabar dan penuh kasih sayang merawat, menjaga, membesarkan, 

dan mendidik penulis serta tak henti-hentinya mendoakan anak-anaknya untuk 

mencapai cita-cita. 
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semangat kepada penulis dalam melaksanakan tugas skripsi ini. Serta kepada 

seluruh teman PPLT SD NEGERI 106164 SAMBIREJO TIMUR dan khusus  

teman-teman di kelas A Ekstensi PGSD angkatan 2012 yang telah bersama – 

sama berbagi suka dan duka dalam menjalani perkuliahan dan pengalaman 

yang kita alami takkan terlupakan. 
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Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai 
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