
 

KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Peningkatan Hasil  

Belajar  Matematika  Dengan  Menggunakan  Media    

Pembelajaran Pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 Gedong Tataan Kabupaten  

Pesawaran Tahun Pelajaran 2012/2013“. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan. 

 
Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak dibimbing dan diarahkan oleh semua pihak, dan 

dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnyaatas bantuan, bimbingan dan pengarahan mereka, semoga amal baik yang telah 

diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. 

 
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang 

terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P Hariyanto M.S. selakuRektorUniversitasLampung 

2.  Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si, selaku Dekan FKIP Universitas Lampung 

2.  Drs. Baharuddin Risyak, M.Pd, selaku Ketua Jurusan FKIP 

3   Dr. Darsono, M.Pd, selaku Ketua Prodi PGSD 

4. Dra. Nelly Astuti, M.Pd. selaku dosen Pembahas 

5. Drs. Nazaruddin Wahab, M.Pd. selaku dosen Pembimbing 

6. Seluruh dosen dan karyawan FKIP Unila 



7. Kepala Sekolah SDN 3Gedong Tataan tempat penulis bertugas, atas saran, arahan dan 

motivasinya 

8. Seluruh dewan guru dan staf SDN 3 Gedong Tataan atas bantuan dan partisifasinya 

9. Rekan-rekan satu angkatan SI Dalam Jabatan atas persahabatan selama ini. 

 

Mudah-mudahan atas segala jasa, petunjuk dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat imbalan pahala yang sesuai dari Allah SWT. Amin ya Robal Alamin. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin masih terdapat kekurangan, akan tetapi 

besar harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

Bandar Lampung,      Januari 2013 

 

 
 
Reni Anggreini 
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