
KATA PENGANTAR  
 
 

 Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala 

rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini dengan baik.  

 Adapun judul skripsi ini adalah “Penerapan  Pembelajaran  Model  

Problem  Based  Learning  untuk  Meningkatkan    Berpikir  Positif  Pada  

Pelajaran  PKn  di  Kelas  IV  SD  Negeri  101799  Delitua”. Penyusunan skripsi 

ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 

program studi PGSD. 

 Dalam penulisan skripsi ini, banyak ditemukan hambatan, namun karena 

dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Dengan 

penuh ikhlas dan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada :  

1. Bapak Drs. Effendi Manalu, M.Pd selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang 

penuh dengan kesabaran membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Irsan Rangkuti, M.Pd, Bapak Drs. Edward Purba, MA, Ibu Dra. Piti 

Singarimbun, M.Pd selaku dosen penyelaras dan penguji saya yang telah 

banyak memberikan kritik dan saran serta masukan yang baik untuk 

mempercepat selesainya skripsi saya ini. 

3. Kepala Sekolah, guru-guru dan para siswa SD Negeri 101799 Delitua yang 

membantu penulis selama mengadakan penelitian.  

4. Teristimewa kepada orang tuaku tersayang yang selalu mendidik dan 

membimbingku dan yang telah membesarkan aku dengan penuh kasih sayang.  



5. Buat abang, kakak dan adikku yang aku sayang. Terima kasih atas dukungan 

dan pengertian yang tak pernah habis dari keluarga tercinta karena merupakan 

motivasi terbesar bagi penulis untuk meraih keberhasilan dalam penyusunan 

skripsi ini.  

6. Teman-teman satu angkatan yang telah berbagi suka dan duka kepada penulis. 

 Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara 

langsung maupun tidak langsung, yang tidak tercantum dalam ucapan ini, semoga 

kebaikan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

banyak terdapat kesalahan/kekhilafan dalam bentuk penyampaian, teknik 

penulisan dan masih kurangnya nilai ilmiah, karena keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan penulis sebagai seorang mahasiswa. Oleh karena itu, besar harapan 

penulis agar kiranya para pembaca memberikan masukan berupa kritik dan 

sarannya yang bertujuan membangun demi kesempurnaan skripsi ini guna 

meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita saat ini, serta memberikan sumbangan 

bagi semua pihak yang membutuhkan, kiranya Allah SWT melimpahkan 

rahmatnya kepada kita semua, Amin. 

Medan,     Agustus 2012 
Peneliti, 
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