
KATA PENGANTAR 

  

Assalamu”alaikum. wr. wb 

 Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi 

ini yang merupakan salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka 

ujian skripsi untuk memperoleh gelar pendidikan sarjana. 

Skripsi ini berjudul “Penggunaan metode permainan kartu matriks untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika kelas V SD Negeri 

060912 Medan Denai Tahun Ajaran 2012/2012. Yang diajukan melengkapi tugas 

akhir dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan 

Program studi S-1 Jurusan pendidikan Pra Sekolah Dasar Universitas Negeri 

Medan. 

Sejak awal sampai selesai skripsi ini, saya banyak menerima bimbingan 

dan bantuan atas pikiran dan bimbingan dari Ibu Dra. Kemali Syarief, M.Pd 

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, serta 

motivasi hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu 

dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya: 

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

Negeri Medan. 



2. Bapak Drs. Nasrun Nasution, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S selaku Pembantu Dekan I, 

Bapak Drs. Aman Simare-mare, MS selaku pembantu dekan II. 

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

UNIMED, Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed selaku sekretaris jurusan 

pendidikan pra Sekolah Dasar  PPSD/PGSD FIP UNIMED. 

4. Ibu Dra. Sorta Simanjuntak, Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Pd, dan Ibu Eva 

Betty S, M.Pd selaku Dosen penguji yang telah banyak memberikan 

masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

5. Ibu Siti Doharni, S.Pd. Selaku kepala sekolah SD Negeri 060912 Medan 

Denai dan Ibu Dermawan Nasution, S.Pd selaku Wali Kelas V, yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah 

tersebut. 

6. Teristimewa buat ayahanda tercinta Burhanuddin Siregar dan Ibunda 

tercinta Nurlatiah Silalahi, S.PdI yang telah banyak berkorban baik moril 

maupun material, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, buat 

adekku Muhammad Iqbal Siregar dan adekku Anikha Sarah Siregar yang 

telah memberikan doa, dukungan, motivasi, serta dorongan kepada 

penulis, dan Terima kasih buat uwak ku Misman, Nenek dan Poli ku, Uda-

uda ku, Saudara-saudaraku dan Fadly Maulana yang telah memberikan 

semangat dan doa kepada penulis. 

7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ku (Ina Maulina, Deliana Br. Birink, 

Landong, Nita, Yuni, Pragus, Nia, Monang) dan teman-temanku kelas 

B.Ekstensi 08 terima kasih buat semuanya dan sukses selalu. 



8. 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. Terima kasih. 

 

 

 Medan,   Juli 2012 

 Penulis 

  

 

 Fitri Hidayah Siregar 

       NIM:108313111 
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