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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat allah swt yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

proposal ini pada waktunya. 

 Yang mana Skripsi ini berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar  Pada Mata 

Pelajaran IPA Dengan Menggunakan Media Peta Konsp Pada Siswa Kelas 

IV SD Negeri 02060 Binjai Utara Tahun ajaran 2010/2011”  disusun untuk 

memperoleh gelar sarjana Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Unimed. Pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

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

2. Dr. Nasrun, M.S selaku Dekan FIP Unimed 

3. Dra. Nasriah, M.Pd selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran – saran kepada penulis sejak awal 

penelitian sampai selesainya skripsi ini. 

4. Drs. Khairul Anwar, M.Pd  selaku Ketua Jurusan PPSD Fakultas Ilmu 

Pendidikan Unimed dan Drs. Ramli Sitorus, M.Ed selaku Sekretaris  

jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan Unimed 

5. Selaku dosen Penguji Skripsi Dra. Syamsuarni,M.Pd, Dra. Kemali, Drs. 

Aman Simare  SiMare, M.S yang telah memberi masukan kepada penulis. 

6. Seluruh Dosen dan Administrasi FIP UNIMED yang telah banyak 

membantu penulis. 

7. Arina Sihombing, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 023902 Binjai 

Utara dan,Zainab, S.pd, selaku guru kelas IV yang telah memberikan izin 

dalam pelaksanaan penelitian. 
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8. Ayahanda A.Muslim dan Ibunda Masita tercinta yang telah berdoa dan 

memberikan dorongan materil kepada penulis dalam menyelesaikan studi 

di UNIMED 

9. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Suami Q Hadi Bowo 

tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya, dorongan, semangat, dan 

pengorbanan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Buat adik-adikku banyak memberikan do’a dan motivasi 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Buat sahabat seperjuanganku “Dewi Afridayani , dan seluruh teman-teman 

1 PS serta teman-teman kelas D Eks 08 dan seperjuangan  yang telah 

memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

 Penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

Skripsi ini,namun mas ih banyak kelemahan baik dari penulisan,tata bahasa untuk 

itu penulis mengaharapkan saran dan kritik yang dapat menambah wawasan 

maupun membangun  demi kesempurnaan Skripsi ini. 

 Penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sedalam – dalamnya atas 

bantuan pengorbanan yang telah diberikan oleh semua pihak hingga dapat 

menyelesaikan Skripsi ini,mudah – mudahan allah dapat memberikan balasan 

yang setimpal serta melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua 

amin. 

        Medan, JULI 2012 

 

 

        DEVINA MUSVITA 

        NIM. 108 313 060 
 

 

 

 




