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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 

 Skripsi berjudul “Upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

metode Quantum Learning pada mata pelajaran IPS kelas IV SDN 016404 

Bandar Pasir  Mandoge T.A 2012/2013”. disusun untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa program S-1 di jurusan PGSD Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Untuk kesempurnaan skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua yang menaruh simpati dalam 

penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis banyak menerima bantuan 

moril maupun materil yang tidak ternilai harganya. Untuk itu penulis ucapkan 

terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku rektor unimed beserta 

stafnya. 

2. Bapak Dekan Drs. Nasrun Nasution M.S, selaku Dekan FIP beserta 

stafnya. 

3. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd Selaku ketua jurusan PGSD FIP 

Unimed, dan Bapak Drs. Ramli Sitorus M.Ed selaku sekretaris jurusan. 

4. Ibu Dra. Risma Sitohang, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah begitu banyak memberikan bimbingan, arahan serta petunjuk dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Ibu Dra. Piti Singarimbun, M.Pd, bapak Drs. Arifin Siregar M.Pd dan 

bapak Dr. Irsan Rangkuti M.Si selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran – saran mulai dari rencana penelitian 

sampai selesai penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen akademik dan seluruh tenaga administratif Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Ruslan SPd selaku kepala sekolah SDN No. 016404 Bp Mandoge 

yang mengijinkan peneliti untuk penelitian di sekolah tersebut. 

8. Cicilawati Sinambela S.Pd selaku guru IPS kelas IV SDN No. 016404 Bp 

Mandoge  yang begitu banyak memberi dorongan motivasi dalam 

penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak / ibu guru SD Negeri No. 016404 Bp Mandoge yang telah 

memberikan waktu, perhatian dan kerja sama yang baik selama penulis 

melakukan penelitian. 

10. Peserta didik kelas IV SD 016404 Bp Mandoge yang telah tuntas 

mengikuti pembelajaran IPS. 

11. Teristimewa buat kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm Patar Parulian 

Sinambela , Ibunda Asnah Br Sirait,  sebagai rasa hormat, sayang ,dan 

terima kasih yang tak terhingga atas semua pengorbanan , dukungan moral 

, material dan yang paling utama doa yang telah diberikan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

12. Buat Abangku Tersayang Esron Sinambela dan kakak iparku Erna wati 

nadapdap ,Pandri Sinambela dan kakak iparku Erni purba ,Jasari 

Sinambela turut juga membantu dan memberikan motivasi untuk 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

13. Buat Kakak ku Tersayang Cicilawati Sinambela dan abang iparku Jekson 

Simbolon turut juga membantu serta memberikan motivasi untuk 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

14. Buat Keponakan Tersayang Fahriansyah Maghribi sinambela, Salsa putri 

jeci simbolon, andyne putri jeci simbolon. 
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15. Rekan – rekan mahasiswa di PGSD khususnya Kelas C Extensi 2009 yang 

begitu banyak memberi dukungan, perhatian penuh serta motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

16. Buat Teman Satu Kos-kosan Christine margaraet, Yuni Fransiska, Nelly 

octaviani, Nur tetty yang banyak memberi dukungan, perhatian penuh 

serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

17. Buat Anggota Kantn Dharma Wanita (DW) khususnya Nande,Emak,Kak 

umi,kak nina ,anak mak. Dan Teman-teman seprjuanganku yang sering 

ngumpul di dw Barbie,Nanol,Zueng,Winda,Ayuk,Fandi,Jannah,Mella,Sari 

Sherly,Elly dan Ebot yang banyak memberi dukungan, perhatian penuh 

serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

18. Buat yang Spesial Marwan Mauli Damanik, ST yang banyak memberi 

dukungan, perhatian penuh serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

19. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas dukungan 

dan motivasinya. 

Teriring dengan doa, dengan semua bantuan dan kebaikan yang diberikan 

kepada penulis semoga Berkah Allah Swt semakin berlimpah setiap harinya . 

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 

demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca pada umumya dan penulis pada khususnya 

 Medan ,17 juni 2013 

 Penulis, 
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