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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan sebesar-besarnya yang paling utama pada 

sang Kekasih hati, yang Termaha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan Yang 

Maha Kuasa, Allah SWT, yang karena atas rahmatNya, cintaNya dan 

anugerahNya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini menjadi sebuah skripsi 

dan digunakan sebagai sebuah persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana di 

Universitas Negeri Medan. 

Setelah proses yang panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Adapun judul skripsi ini adalah “Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa dengan Menggunakan Model Quantum Learning  pada Pelajaran 

Bahasa Indonesia  Kelas V SDN 108306 Tanjung Garbus Lubukpakam T.A 

2014/2015”. 

Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan berbagai kesulitan. 

Tetapi berkat segala bimbingan dan masukan yang sangat banyak dari bapak Drs. 

Demmu Karo-Karo, M.Pd serta dukungan dari pihak lain, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. 

Penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bantuan, bimbingan dan masukan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Keluarga di rumah, ayahanda Hadi Susiono dan ibunda Nurhati Ritonga yang 

tidak pernah berhenti memberikan dukungan, semangat dan kepercayaan 

bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, begitu 

juga kepada Arif Faisaluddin yang sudah penulis anggap bukan sekedar adik 
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tetapi juga sebagai sahabat dan kini juga menjadi mahasiswa di Unsyiah, adik 

Khairani Zahra dan Abid Tondi Nugraha yang selalu memberikan tawa untuk 

mencerahkan segala suasana. 

2. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku rektor Universitas Negeri Medan 

yang telah dengan baik memprogram, membina dan membimbing seluruh 

mahasiswa sehingga dapat menghasilkan lulusan universitas yang unggul. 

3. Bapak Drs. Nasrun, M.S selaku Dekan FIP, Bapak Prof. Dr. Yusnadi M.S 

selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. Aman Simare-Mare, M.S selaku Wakil 

Dekan II dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan III 

yang karena bentuk kinerja mereka maka FIP semakin maju dari sebelumnya. 

4. Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed selaku ketua jurusan PGSD dan Bapak Drs. 

Khairul Anwar, M.Pd selaku sekretaris jurusan PGSD yang sudah membantu 

kelancaran penulis dalam mengikuti pembelajaran di PGSD. 

5. Bapak Drs. Demmu Karo-Karo, M.Pd selaku pembimbing skripsi yang tidak 

pernah lelah membimbing dan memberikan masukan-masukan yang sangat 

bermanfaat dalam proses pembuatan skripsi ini menjadi sebaik mungkin. 

6. Ibu Dra. Mastiana Ritonga, M.Pd selaku penguji skripsi I, Bapak Drs. 

Robenhart Tamba, M.Pd selaku penguji II dan Bapak Drs. Nasrun, M.S 

selaku penguji III yang memberikan masukan-masukan dalam 

penyempurnaan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Daitin Tarigan, M.Pd selaku pembimbing akademik yang sudah 

memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis. 

8. Ibu Sugiati S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 108306 Tanjung Garbus, 

Lubukpakam yang dengan senang hati menerima penulis untuk melakukan 
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penelitian dan memberikan segala kemudahan dalam menyelesaikan proses 

penulisan ini. 

9. Guru Kelas V SD Negeri 108306 Tanjung Garbus, Lubukpakam, Ibu Herlina 

Pulungan, S.Pd yang banyak memberikan masukan dalam mendukung proses 

pembelajaran sehingga dapat berlangsung dengan baik. 

10. Seluruh guru dan staf berserta seluruh siswa kelas V SD Negeri 108306 

Tanjung Garbus, Lubukpakam yang menerima kehadiran penulis dengan baik 

dan membantu kelancaran penelitian ini. 

11. Seluruh teman sekelas, C1 Reguler 2011, Febrina Panggabean, Siti 

Fahrunnisa, Anita Purba, Herwanto, Hardiman Pasaribu, Maria Simbolon dan 

lainnya yang telah memberikan penulis banyak cerita, pengalaman dan 

berbagai canda-tawa yang tidak akan pernah penulis lupakan. Terima kasih 

atas nasehat dan dukungan dari teman sekalian. 

12. Seluruh teman PPLT dari SDN 106178 Desa Baru tahun 2014, yang 

dikarenakan mereka semua penulis menjadi bersemangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini dengan segera. Terima kasih atas suka dan duka 

yang telah diberikan sehingga penulis tetap berusaha menyelesaikan skripsi 

ini bahkan dalam keadaan jatuh-bangun sekalipun. 

13. Seluruh sahabat-sahabat penulis, dari Paskibraka SMA Negeri 1 Lubukpakam 

yang memberikan berbagai hiburan dan kebahagiaan jika pikiran penulis 

sedang buntu untuk menyelesaikan skripsi ini. 

14. Seluruh teman penulis, dimanapun berada, baik teman sepermainan, teman 

dari dunia maya dan semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian skripsi ini 

yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 
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Atas segala keikhlasan dan kebaikan hati mereka semua, penulis 

mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa 

membalas segala kebaikan mereka. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini meskipun sudah diusahakan sebaik 

mungkin tetapi tetap terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon 

maaf sebesar-besarnya dan juga saran beserta masukan dari segala pihak penulis 

sangat menghargainya. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi 

pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

     Medan,  Maret 2015 

     Penulis, 

 

 

 

     ASRI MAULIDA RAMADHANI 


