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KATA PENGANTAR 

 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, penulis 

panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, Tuhan semesta alam, hanya karena Rahmat dan Ridho-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam 

semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai 

pendidik dan sentral suri tauladan bagi setiap manusia dimana tempat dan segala zaman. 

 Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bantuan semua pihak 

terutama dari dosen pembimbing dan teman-teman seperjuangan niscaya skripsi ini tidak 

akan dapat diselesaikan. Penulis ucapka banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu an memberi motivasi dalam penulisan skripsi ini terutama kepada yang terhormat. 

 Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Demonstrasi Pada Pembelajaran 

Matematika Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Nomor 

057215 Langkat  Tahun Ajaran 2012/2013” ini disusun untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan PPSD Program Studi PGSD S-1. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan 

baik tanpa bantuan dari segala pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyusun skripsi ini, antara lain : 

1. Kepada Bapak Prof. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

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

3. Bapak Drs. Wesly Silalahi, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran dari awal hingga sampai selesainya skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pra Sekolah Dasar 

dan Sekolah Dasar (PPSD). 

5. Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed. Bapak Drs. Demmu Karokaro, M.Pd. dan Ibu Dra. 

Syamsuarni, M.Pd. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran 

kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PPSD yang telah banyak memberikan pengajaran, 

bimbingan dan petunjuk selama penulis menjalani perkuliahan di Universitas Negeri 

Medan. 
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7. Ibu Kasih, S.Pd. selaku kepala sekolah dan Bapak Suwiyono, S.Pd selaku guru kelas, 

serta seluruh guru SD Negeri 057215 Langkat. 

8. Teristimewa Penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda, yang telah memberikan 

kasih sayang yang luar biasa, nasihat, dukungan, semangat dan do’a yang tiada henti 

serta bantuan moril yang tidak mampu terbalaskan. 

9. Saudara/I yang ada didekatku ataupu yang jauh terima kasih, semangat, do’a dan nasihat 

yang sangat luar biasa bagi penulis. 

10. Teman-teman Se-almamater Jurusan PPSD dan teman-teman seperjuangan dalam 

menyusun skripsi dan yang selalu setia berbagi Ilmu selama perkuliahan. 

11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat disebutkan 

satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. 

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, penulis 

mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT. Memberikan rahmat yang berlimpah 

kepada kita semua. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun 

pembaca serta dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah Ilmu Pendidikan. 
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