
 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 
  

 Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

yang berjudul “ Meningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui pendekatan 

cooperative tipe jigsaw di kelas IV SD Negeri 105303 Rumah Gerat Tahun Ajaran 

2011/2012” 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar S-1 Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih dari hati yang tulus 

kepada ketua Orang Tuaku tercinta Bapak Ramli Sembiring dan Ibu Rehmalem Br 

Tarigan yang telah memberikan doa, motivasi, dana serta kasih sayang kepada 

penulis. 

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak kesulitan, namun 

berkat bimbingan dan semangat dari Bapak Drs. Arifin Siregar,  M.Pd serta 

berbagai pihak lainnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

sebagaimana mestinya. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 



2. Bapak Drs. Nasrun Nasution, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.Si selaku Pembantu Dekan I 

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku ketua jurusan PPSD/PGSD FIP 

UNIMED  

5.  Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed selaku sekretaris jurusan pendidikan pra 

Sekolah Dasar  PPSD/PGSD FIP UNIMED.  

6. Bapak Drs. Arifin Siregar, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi hingga 

penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

7. Ibu Dra. Damaiwaty Ray, M.Pd, selaku Dosen penguji yang telah banyak 

memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

8.  Ibu Dra. Pasteria Sembiring, M.Pd,selaku Dosen penguji yang telah 

banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

9.  Bapak Drs.Akden Simanihuruk, M.Pd, selaku Dosen penguji yang telah 

banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini 

10. Ib Rahmawaty Selaku kepala sekolah SD Negeri 105303 Rumah Gerat dan 

Ibu Ratna Dewi Sari Lubis, selaku Wali Kelas IV, dan Ibu Erlina br 

Ginting selaku guru bidang studi Matematika di kelas IV yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah 

tersebut.  

11. Teristimewa buat ayahanda tercinta Ramli Sembiring dan Ibunda tercinta 

Rehmalem Br Tarigan yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan, 

membesarkan dan mendoakan penulis dalam menyusun skripsi ini. 



12. Terkhusus buat kakakku Eka Surabina Br Sembiring, S.Pd, adekku Seri 

Malem Br Sembiring serta  adekku tercinta Suria Rinaldo Sembiring, yang 

telah memberikan doa, dukungan, motivasi, serta dorongan kepada 

penulis.  

13. Kelompok sidelvi (seri dan vivi) terima kasih buat semua doa-doa kalian  

14. Seluruh Pengurus Permata Tj Berampu yang manis-manis dan ganteng- 

ganteng terima kasih banyak atas dukungan dan semua doa yang  kalian 

berikan 

15. Pengurus Satuan Pemuda Mitra Kamtibmas Kota Medan (PMK) 2010 

(abang okto dan abang Elriko sinaga) tetap semangat dalam beraktivitas 

dan memajukan PMK 

16. Pengurus Ikatan Mahasiswa Karo FIP (IMKA FIP) periode 2008 (Edy 

syahputr ginting) dan periode 2012 ( Amsal Sinuhaji) tetap semangat 

dalam beraktivitas dalam memajukan ikatan mahasiswa karo. 

17. Pengurus PESPARAWI FIP periode 2010 (abang elriko sinaga dkk) tetap 

semangat dalam beraktivitas dan melayani. 

18. Pengurus Ka/Kr Runggun Tanjung Berampu (indra tarigan dan selvi br 

sembiring) terima kasih banyak atas doa dan dukungan kalian dan tetap 

semangat dalam melayani. 

19. Sahabat-sahabat (seplina sitorus, fitri siregar, monang simamora, indra 

tarigan, nita lubis, irma simanungkalit, alfy syahra, dodi rajagukguk, adi 

simbolon, deli hasibuan dan teman-temannya) 

20. Ibu Rahmawaty, guru-guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan 

guru honor lainnya yang mengajar di SD Negeri 105303 Rumah Gerat 



terima kasih banyak buat semua doa serta dukungan kalian kepada penulis 

dan tetap semangat dalam mengajar dan mendidik anak-anak penerus 

bangsa kita. 

21.  Teman-temanku Kelas F’08( Favorite Class) terima kasih buat semuanya 

dan sukses selalu 

22. Semua orang yang mengenal penulis yang belum disebutkan namanya satu 

persatu, terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan kepada 

penulis. 

Penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, baik isi 

maupun tata bahasa, bahkan tulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

 Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, 

dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua. Amin. 

 

Medan,   Juli 2012 

Penulis 

 

DELIANA BR SEMBIRING 
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