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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan kasihn-Nya 

sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

Skripsi ini berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournament Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Kelas IV SD Negeri 163085 Tebing 

Tinggi”. Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan UNIMED. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengucapkan terimakasih 

sebesar-besarnya kepada ibu              Dra. Risma Sitohang, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran dari sejak awal penulisan proposal, penelitian 

hingga selesainya skripsi ini. 

Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda saya Suprapto dan Ibunda saya 

N. Br Tarigan  yang telah yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan moril, materil 

serta do’a dan memberikan semangat demi keberhasilan penulis. 

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat 

: 

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

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

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S selaku Wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus selaku dosen 

penguji skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis 

4. Bapak Aman Simare-mare, M.S selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Serta Bapak Drs. 

Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu 

Pendidikan. 

5. Bapak Drs. Ramli Sitorus M.Ed selaku Ketua Jurusan PPSD FIP UNIMED. Sekaligus selaku 

dosen penguji skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis. 

6. Bapak Drs. Khairul Anwar M.Pd selaku sekretaris Jurusan PPSD FIP UNIMED. 

7. Ibu Dra. Eva Betty S, M.Pd selaku dosen penguji skripsi yang telah banyak memberikan 

masukan dan saran kepada penulis 

8. Bapak Drs. Arifin Siregar selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan 

bimbingan selama masa perkuliahan. 

9. Seluruh Dosen Jurusan PPSD yang telah banyak memberikan pengajaran dan bimbingan 

selama penulis mengikuti perkuliahan di UNIMED. 

10. Seluruh Pegawai FIP yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengurusan administrasi. 
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11. Kepada Bapak Sukiran yang telah bersusah payah untuk membantu penulis dalam 

menyelesaikan urusan selama proses penyelesaian skripsi ini. 

12. Ibu Wigati selaku kepala sekolah SD Negeri 163085 Tebing Tinggi yang telah memberi izin 

penelitian. 

13. Bapak Irwansyah S.Pd, M.Pd. selaku guru kelas IV yang telah memberikan bantuan dan 

kerjasama selama penulis melakukan penelitian dikelas tersebut, serta peserta didik kelas IV 

SD Negeri 163085 Tebing Tinggi atas kesediaannya dalam memberikan data dalam skripsi ini. 

14. Teristimewa kepada Muhammad Ridwan dan sahabat-sahabatku (Khoiriah Harahap, Siti 

Khairin Nashroh, Febrina Panggabean, Lilis Aldila), Serta seluruh teman-teman mahasiswa 

PGSD kelas C reguler 2011, yang telah memberikan semangat, dan canda tawa cerminan hidup 

dan merasakan kebersamaan didalam suka maupun duka selama belajar di UNIMED. 

15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

Semoga bantuan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah 

SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempunarnaan pada penulisan di 

masa mendatang. 

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini berguna bagi kita semua, 

khususnya para pembaca. 

Medan,     Maret 2015  
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