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KATA PENGANTAR 

 

 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini 

berjudul “Penggunaan Metode Eksperimen Untuk Meningkatkan Berpikir Formal Siswa Pada 

Pelajaran Sains Kelas V SD Negeri 116886 T.A. 2013-2014”. 

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, 

namun semuanya teratasi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan 

ini, penulis menyampaikan untaian kata terima kasih dari hati yang tulus kepada kedua orang 

tua yang tersayang  ayahanda Gusran Efendi Harahap dan ibunda Khairul Bariyah Sir 

yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan moril dan materil serta doa restu 

demi keberhasilan dalam mengarungi kehidupan. 

Berkat dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini dengan 

tulusan dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, Selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

2. Bapak Nasrun, M.S, selaku dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  

3. Bapak Yusnadi, M.S selaku pembantu dekan I,bapak Aman Simare-mare, M.S selaku 

pembantu dekan II, dan bapak Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku pembantu dekan III. 

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan PPSD FIP Unimed, bapak  

Drs. Ramli Sitorus, M.Ed selaku sekretaris jurusan PPSD.  

5. Bapak Drs. Efendi Manalu, M.Pd selaku pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberi bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini. 



 
 

6. Ibu Dr. Naeklan Simbolon,M.Pd, ibu Dra.Tianan Sihite, ibu Dra. Erlinda S, M.Pd, 

selaku dosen penguji yang telah banyak memberi masukan dalam penyempurnaan 

skripsi ini. 

7. Staf pengajar dan pegawai FIP yang telah memberikan ilmunya kepada penulis 

selama perkulihan. 

8. Ibu Khairul Bariyah, A.Ma, selaku kepala sekolah SD Negeri 116886 Nagodang, dan 

ibu  Malem Pusuh. S.pd.SD selaku guru kelas V, yang telah memberikan izin kepada 

penulis untuk melakukan penelitian disekolah tersebut. 

9. Buat keluarga besar penulis kakanda Mei Lina Sari Harahap,Siti Maulianggun 

Harahap, dan adinda Adilpan Harahap, Guswida Harahap, Khairani Harahap 

terimakasih telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Kepada sahabat ku Sri wahyuni sir, dan  Serta Mahasiswa PGSD Angkatan 2010  

khusunya kelas C reguler dan Teman-teman PPLT . Thaks to all, all of you is my best 

friends. Semoga persahabatan tetap terjalin. 

11. Kepada teman seperjuangan dalam bimbingan skripsi Ria Mei Saragih, Mimi 

Oktaviana, Ribka Siahaan, Nita Rakhmah Nst  yang telah memberikan bantuan dalam 

menyusun skripsi ini, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta 

doa demi penyelesaian skripsi ini. 

12. Kepada abangda Deddy G. S.Pd, yang telah memberikan bantuan sangat berharga 

bagi penulis, memberikan motivasi, dan bimbingan, serta doa dukungan penyelesaian 

skripsi ini. 

 

 

 



 
 

 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu baik secara 

langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

namanya dalam tulisan ini. Semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari 

Allah SWT.  

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat 

kesalahan dan kekhilafan dalam bentuk bahasa penyampaian, teknik penulisan dan 

masih kurang ilmiah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan penulis sebagai seorang mahasiswa. Oleh karena itu, besar harapan 

penulis agar para pembaca memberikan masukan berupa kritik dan saran yang 

bertujuan membangun kesempurnaan skripsi ini guna meningkatkan mutu pendidikan 

bangsa ke depan. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. 

Akhirulkalam Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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