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KATA PENGANTAR

segala puji dan syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan

limpahan rahmat petunjuk dan kekuatan sehingga penulis dapat melakukan

penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Meningkatkan

Minat Belajar siswa Pada Mata Pelajaran rpA Dengan Menggunakan

Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Siswa Kelas v SDN. No. 017125 Binjai

Serbangan'.

Penulis menyadari banyak kendala dan rintangan dalam penulisan skripsi

ini. Tetapi berkat bantuan berbagai pihak akhimya skripsi ini dapat terselesaikan

dengan baik dan benar, untuk itu dengan segenap kerendahan hati penulis

mengucapkan terima kasih kepada :

l. Bapak Prof.Drs. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan

berserta para Pembanfu Rektor dan stafirya.

2. Bapak Drs. Nasrun, M.S selaku Dekan Fakultas Ilrnu pendidikan

Universitas Negeri Medan beserta para pembantu Dekan dan staftya.

3. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku ketuajurusan PPSD FIP UNIMED

beserta Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed selaku sekretaris PPSD FIP

IJNTMED.

4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. wesly Silalahi,

M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah begitu sabar

membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis sejak awal

penelitian sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik

dan benar.
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5. -Bapak Drs. Khairul AnwarM.P4 Ibu Dra Damaiwaty Ray, M. p4 dan

Dra. Rosliana sitompul, M.Pd selaku dosen penguji yang terah banyak

memberikan arahan dan bimbingan serta saran-saran kepada penulis

sehinga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

6. Kepada seluruh BapaMbu Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas

Negeri Medan berserta staf administrasinya yang telah memberi ilmu selama

kuliah.

7. Kepala Sekolah sD. Negeri No. 017125 Binjai serbangan dan wakil kepala

sekolah yang telah memberikan kesernpatan kepada penulis untuk

melakukan penelitian.

8. Ibu Asmah selaku guru kelas v sD. Negeri No. 017125 Binjai serbangan

yang telah membirnbing dan membantu dalam pelaksanaan penelitian.

9. Teristimewa dan terkasih penulis ucapkan kepada Ibunda Mugiam Ama.pd

dan Ayahanda Drs. Sulamo yang sebagai rasa hormaf eyang, dan

terimakasih ananda yang tak terhingga atas semua pengorbanan, kasih

sayang, do'a dan semangat yang telah diberikan secara spiritual dan material

kepada ananda mulai dari ananda kecil sampai memperoleh gelar sarjana

Pendidikan Sl PGSD di Universitas Negeri Medan.

10. Kepada seluruh kawan-kawan Di FIP ITNIMED terutama kepada teman

dikelas H eks-08 yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan

skripsi.

ll. Buat sahabat-sahabat in the kos (Mathuleosy Munthe, Muhammad Fadli, M.

Prayoga Dwi Cahy4 Juliono, dan Riyaldi Hadinata) yang telah sama-sama

baik suka maupun duka dalam menjalani sudi di universitas Negeri Medan.
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l2.Kepada seluruh teman-teman yang mengenal penulis yang nauranya tidak

bisa disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima losih banyak-

Sernoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari

ALLAH SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi penulis khususnya dan para perrbaca pada umumnya. Penulis telah berupaya

dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis

menyadari bahwa masih banyak kelematran dari segi isi maupun tata bahasa. Akhir

lm penulis berharap semoga skipsi ini dapat bemranfaat bagi penulis khususnya

fupara pembaca pada umumnya Untuk itu penulis mengharapkan saran dan l$itik

gbersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan

Eima kasih

Medan, Juli20l2

Penulis
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