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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas hidayah

dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang

merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana

Pendidikan PGSD S1 padaFakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.

Serta Sholawat bertangkai salam penulis hadiahkan pada Nabi Muhammad SAW,

serta keluarga dan parasahabat. Semoga beliau senantiasa berkenan memberikan

syafaatnya di akhirat kelak. Teristimewa penulis sampaikan ucapan terimakasih

kepada Ayahanda serta Ibunda dan segenap keluarga tercinta yang dengan penuh

kasih sayang, perhatian, dan kesabaran telah menuntun penulis untuk bersabar dan

tawakal menghadapi tantangan dalam penulisan skripsi ini. Selama dalam proses

penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis namun semua itu

dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak terutama Dosen

Pembimbing yang penuh perhatian dan kesabaran atas kekurangan penulis

mengenai masalah penelitian.

Dalam melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat

untuk mencapai gelar sarjana dalam pendidikan guru SD maka penulis menyusun

skripsi yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Metode

Demonstrasi Pada Materi Sifat-Sifat Cahaya Di Kelas V SD Negeri 101777

Saentis T.A 2013/2014”.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti sampaikan kepada

yang terhormat:

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

2. Bapak Drs. Nasrun Nasution, M.S selaku Dekan FIP.
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3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S selaku pembantu Dekan 1 dan bapak Drs.

Aman Simare-mare, M.S, selaku pembantu Dekan II, Serta bapak

Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku pembantu Dekan III FIP.

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan PGSD FIP UNIMED,

dan Drs. Ramli Sitorus, M.Ed, selaku sekretaris jurusan FIP UNIMED

sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, pengarahan, petunjukdemi terselesaikannya skripsi

ini.

5. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd, Ibu Dra. Piti Singarimbun, M.Pd dan Ibu

Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd, selaku dosen penguji yang telah memberikan

kritik dan saran serta masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi

agar menjadi lebih baik.

6. Seluruh dosen dan seluruh adminitrasi FIP UNIMED yang telah banyak

membantu peneliti.

7. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang,

membimbing, mendidik serta memberi dukungan material, spiritual tanpa

mengenal lelah dan tanpa mengharap balas jasa. Tidak ada balasan yang

pantas bagi kalian kecuali surga-Nya Amiin.

8. Bapak Suryanto, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 101777 Saentis dan

Bapak/Ibu guru SD Negeri 101777 Saentis yang telah banyak membantu

peneliti selama penelitian.

9. Kepada teman-teman satu perjuangan dikelas C-Ekstensi ’10 yang tidak dapat

disebutkan secara keseluruhan, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
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10. Terima kasih untuk seluruh teman, saudara dan kenalan yang tidak dapat

disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT

selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan, sehingga kita

bisa meraih cita-cita dan menjadi insan yang bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa tak ada yang sempurna, begitu juga di dalam

skripsi ini mungkin masih ada kekurangan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang

bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan dimasa yang

akan datang. Akhir kata terima kasih peneliti ucapkan kepada seluruh pihak yang

telah membantu dalam proses pembuatan skripsi.

Medan, April 2014

Peneliti

Yeni Syarivah


