
ii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur serta terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang  

Maha Esa atas berkat karunia- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini ini yang berjudul “ Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

sains Dengan Mengggunakan Metode Coooperative Learning Tipe Bamboo 

Dancing Kelas V SD Negeri 056613 Kabupaten Langkat T.A 2013/2014”. 

Penulis menyadari, keberadaan skripsi ini bagai setetes air dilaut yang tak 

punya apa-apa, namun dalam penyelesaiannya sangat banyak mendapat bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis sadar bahwa selaku 

manusia biasa tak luput dari kesalahan “Tidak ada gading yang tak retak, kalau 

tidak retak, bukanlah gading. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan, 

kalau tidak punya kesalahan bukanlah manusia”. Oleh karena itu, penulis 

penyampaikan mohon maaf yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik moril 

maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada 

waktunya dengan pembuatan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Drs. Nasrun Nasution, MS selaku Dekan FIP UNIMED. 

2. Bapak Prof. Yusnadi, MS Pembantu Dekan I, Bapak Drs. Aman Simari - 

Mari, MS. Pembantu Dekan II dan Bapak Dr.Edidon Hutasuhut, M.Pd. 

Pembantu Dekan III yang telah memberikan fasilitas dan izin penelitian 

dalam penyelesaian skripsi ini. 
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3. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd Ketua Jurusan pra sekolah  FIP 

UNIMED, dan Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Pd Sekretaris Jurusan pra 

sekolah FIP  UNIMED.  

4. Bapak Drs. Akden Simanihuruk, M.Pd. Selaku  Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, 

masukan, dan nasehat kepada penulis selama proses penyususnan skripsi, 

sehingga skripsi ini dapat terselasaikan dengan baik.  

5. Ibu Dra. Herawaty Bukit, M.Pd selaku dosen penasehat Akademik  yang 

telah membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung. 

6. Ibu Dra. Mastiana Ritonga, M.Pd selaku Dosen penguji yang telah banyak 

memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

7.  Ibu Dra. Eva Bety Simanjuntak, MPd selaku Dosen penguji yang telah 

banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

8. Ibu Dra. Rosliana Sitompul, M.Pd selaku Dosen penguji yang telah 

banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini 

9. Para dosen dan Asisten Dosen, Staf Administrasi FIP UNIMED yang turut 

serta dalam membantu menyelasaikan skripsi ini. 

10. Terima Kasih Kepada Bpk Rudianto, M.Pd selaku Kepala Sekolah SD 

Negeri 056613 Kabupaten Langkat yang telah memberikan izin dan 

kemudahan untuk melaksanakan penelitian di sekolah tersebut  

11.  Ibu Amni, S.pd.SD selaku Guru Kelas V telah banyak membantu saya 

selama melakukan penelitian. serta Bapak/IbuDewan Guru dan Staf Tata 

Usaha SD Negeri 056613 Kabupaten Langkat  yang telah banyak 

membantu selama melakukan penelitian. 
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12. Teristimewa penulis  ucapkan terimakasih kepada Ibunda ( Hilaliyah S.Pd) 

dan Ayahanda (Syaipul Bahri) tercinta yang dengan penuh hati telah 

banyak memberikan doa dan dukungannya  kepada penulis untuk 

menyelesikan skripsi ini. Juga saudara kandung saya, Khairatun Nizar , 

Kamarul Zaman,dan Irfan Fauzi, kalian semua adalah inspirasi dan 

semangatku dalam menjalani kehidupan ini. 

13. Kepada Uwakku Padilah, yang telah banyak memberikan dukungan, doa, 

tenaga, waktu, moril dan materil kepada penulis. 

14. Terimakasih kepada orang yang selalu menemani saya, memberi dorongan 

semangat, doa dan kasih sayang Imam Syafi’I Hsb, S.Kom, M. Kom. 

15. Terimakasih saya ucapakan kepada seluruh teman-teman A Ekstensi  2010 

,terutama kepada Chairul liza, Chairunnisa, Efrilla Yustiana Siregar dan 
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16. Semua orang yang mengenal penulis yang belum disebutkan namanya satu 

persatu, terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan kepada 
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Penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, baik isi 

maupun tata bahasa, bahkan tulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, dukungan 

yang telah diberikan oleh semua pihak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Dan semoga Allah SWT meridhoi kita semua, amin ya rabbal alamin. 
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