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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Penggunaan Alat Peraga KIT IPA Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran SAINS kelas V SD Negeri No. 020268 Binjai Timur 

T.A 2011/2012”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa jenjang S1 pada Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Pendidikan Prasekolah dan 

Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Dalam penulisan ini, banyak pihak yang membantu dan dukungan moral 

sehingga skripsi ini dapat selesai pada wakunya. Pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat dihasilkan. 

Dengan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada 

kedua orang tua tersayang Ayahanda (+) P. Manalu dan Ibunda M. br 

Rumahombar dan suami tercinta Fernando Siburian yang telah memberikan 

dukungan moril dan materil serta doa restu demi keberhasilan dalam segala 

macam hambatan dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si  selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

2. Drs. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 
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3. Dra. Zuraida Lubis, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

4. Drs. Khairul Anwar, M.Pd Ketua Jurusan Pendidikan Pra Sekolah Dasar 

5. Drs. Khairul Anwar, M.Pd, DrsAksen Simanihuruk, M.Pd, Dra. 

Nurmayani, M.Ag selaku dosen penyelaras dan penguji. Terimakasih atas 

nasihat-nasihatnya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Suriati Syaiful, S.Pd selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan izin 

penelitian kepada penulis. 

7. Juliati, S.Pd selaku guru kelas V yang telah memberikan izin, bimbingan 

dan pengarahan kepada penulis dalam melakukan penelitian 

8. Peserta Didik kelas V SD Negeri No. 020268 Binjai, terimakasih atas 

kesediaannya memberikan data dalam skripsi ini. 

Teriring doa, semoga semua bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada 

penulis, dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak 

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 

demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis pada khususnya. 

Medan, 04 Juni 2012 

Penulis 

 

 

    Kristina Manalu 

    NIM: 108413135 
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