
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga proposal penelitian ini dapat 

terselesaikan dengan baik. Proposal ini berjudul ”Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Melalui Model Pembelajaran Scramble Pada Mata Pelajaran Sains Kelas lV SD Negeri 

101896 Tanjung Morawa Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 Peneliti sadar betul bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu 

peneliti mohon kritik dan saran dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini mencapai hasil 

yang lebih baik lagi. 

 Peneliti menyadari bahwa bantuan yang tak ternilai dari berbagai pihak, sejalan 

dengan hal itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak prof. Drs. Ibnu Hajar Damanik, M.Pd selaku Rektor UNIMED beserta 

Pembantu Rektor dan Stafnya. 

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

3. Bapak prof. Dr. Yusnadi, M.S, selaku Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan. 

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku ketua jurusan PGSD Fakultas Ilmu 

Pendidikan, dan juga selaku dosen pembimbing saya yang begitu sabar membantu 

dan penuh perhatian dan kebaikan dalam memberikan bimbingan, dukungan, serta 

arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Ramli Sitorus, M. Ed, Bapak Dr.Daitin Tarigan,M.Pd, Dr.Irsan 

Rangkuti,M.Pd, Ibuk Dr. selaku dosen penyelaras sekaligus dosen penguji yang 

banyak memberikan kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini. 

6. Bapak/Ibu dosen beserta staf  pegawai Prodi PGSD FIP UNIMED. 

7. Penghargaan juga disampaikan kepada Ibuk Roslianingsih,S.Pd. selaku kepala 

sekolah SD Limau Manis, Ibuk Wahyuni S.Pd. selaku guru kelas serta bapak dan ibu 

guru yang ada di SD Limau Manis yang telah membantu penulis selama 

melaksanakan penelitian. 



8. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada orang tuaku Djohan Syah dan 

Ibuku Suliah sebagai orang tua yang sangat saya cintai dan saya sangi, yang telah 

mendukung saya dalam Do’a dan semangat pada saat suka dan duka dalam 

mengerjakan skripsi ini. 

9. Terima kasih juga kepada PEMDA yang telah memberikan kami biasiswa untuk 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tunggi UNIMED. 

10. Terima kasih buat abangku Suhandi, kakakku Siska Mayasari, yang telah banyak 

memberikan semangat dan perhatian kepada penulis selama menulis skripsi ini. 

11. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman terutama satu kelas PEMKO, juga 

teman-teman satu PGSD  SI angkatan 09 yang tidak saya sebutkan satu- per  satu. 

Atas segala bantuan dan bimbingan  yang telah peneliti terima dari berbagai  

pihak, peneliti mengucapkan terima kasih. Akhir kata peneliti ucapkan semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pihak baik peneliti dan khususnya guru yang mengajar di kelas 

IV. 

 

 

 

Medan,             2013 

Peneliti 
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        Nim: 109099028 

 

 

 

 

 

 

 

 




