
KATA PENGANTAR 

Segala Puji dan syukur pcnulis panjatkan kehadirnt Tuhan Yang Mah Esa 

atas segala berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul ··Mcningkatkan I Iasil Belajar S1swa Pada Mata Pclajaran PKn 

Dengnn Menggunakan ~..todd Pembelajaran Snuwha/1 Throwing Di Kclas IV SO 

Negeri 101774 Sampali Tahun Ajaran 2011/2012" dcngan haik. sebagai 

persyaratan memperolch gclar Sm:jana Pcndidikan PPSD FlP Universitas Negeri 

Mcdan. 

Selama penyele.saian skripsi ini, penulis banyak mengalami berbagai 

hambatan dan kcsulitan. namun karena dukungan. bimbingan dan arahan dari 

berbagai pihak dan akhimya pcnulis dapat menyelesaikannya. Pada kescmpatan 

ini penulis menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada semua pihak yang 

telah membcrikan bimbingan. bantuan dan arahan schingga skripsi ini dapat 

selesai. 

Pada kesempatan 1111 penulis mengungkapkan terima kasih sebesar

besamya kepada: 

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

Medan. 

2. Bapak Drs. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 

3. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan Dan Bapak Drs. Ramli 

Sitorus, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

(PGSD). 
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4. lbu Dra. Syarnsuarni. M.Pd Selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

memb~rikan araban dan bimbingan kepada penulis schingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

5. lbu Ora. Erlinda Simanungkalit. M.Pd. lbu Ora. Masta Ointing, M.Pd, dan Ibu 

Dra. Piti Singarimbun, M.Pd sclaku dosen penyelmas Jan p~nguji penulis yang 

tclah banyuk rnernherikan saran dan araban dalam perhaikan skripsi ini. 

6. Seluruh doscn-dosen dan staf akaJemik FIP lJNiv1LD yang telah memberikan 

informasi dan layanan dcmi tcrsclesainya sk ripsi ini. 

7. lbu Gusni Rosdiani llarahap. ~1.Pd selaku Kepala Sckolah SON I OJ 774 

Sampali yang Ielah mcmberikan izin dalam pelaksanaan pcnditian. 

8. lbu Ndida selaku Guru Kelas JV-13 yang telah mcmbantu penulis selama 

mdaksanakan Penclitian di SD tersebut guna penulisan skripsi ini. 

9. Teristime\va dan terkasih penulis ucapkan terima kasih kepada ayahanda 

Tunggal Saragih dan Jbunda Tercinta Mike Pcranginangin yang telah 

mcmbesarkan penulis. memherikan kasih sayang yang begitu besar kepada 

penulis dan sebagai sumber inspirasi dan semangat hagi penulis sehingga 

skripsi ini dnpat selesai. 

10. Terimakasih penulis ucapkan untuk saudari saya Fitriani Saragih dan bang S.F 

Simanungkalit, bang Guntar Rejeki Saragih dan Ermawati Saragih scrta 

keponakanku Cindy Pricillia, Christy Yohana, dan Cellin Angela, terima kasih 

buat semuanya yang telah memberi dukungan dan semangat serta selalu 

mendoakan penulis. 

11. Buat pacarQ tercinta Perdamean Siregar yang telah memberikan semangat 

dan inspirasi kepada penulis, dan memberikan kritikan kepada penulis. 
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12. KepaJa tem;m PPLT UNJMED 2011 Ji SD Negeri 10177~ Sampali Andriani, 

Chasia vera, Nana, Monika, Irma, Jani, Ferdy, Ridha, Uni, Rani, Habibah, 

Fika, Ahmad trimakasih atas kebersamaannya selama empat bulan. 

13. Kepada teman-teman kelas I3 ekstensi 08 seluruhnya yang telah memberikan 

dorongan dan semangat kepada penulis. 

14. Kepada ternan-ternan seperjuangan Arnita, Tina, Cia, Adi. Dodi, Albert. Ferdi , 

dan Jani tcrimakasih buat kebcrsamaannya sclama 4 tahun dan juga semangat 

yang telah diberikan kepada penulis. 

15. Scrta kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini 

yang tidak mungkin untuk discbutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurm1gan dan 

kejanggalan baik kata-kata maupu kalimat. Oleh scbab itu penulis mengharapakan 

kritik dan saran dari pembaca yang bersifal membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan penulis 

ucapkan terima kasih. 
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