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Puji Syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, 

hidayah dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul penerapan model Cooperative Learning tipe Talking Stick untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 

IV SD Negeri 4 Metro Timur tahun pelajaran 2013/2014 sebagai syarat meraih 

gelar sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 

Lampung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan banyak melakukan kesalahan. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas 

dari bimbingan, petunjuk, saran, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya 

penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Bujang Rahman, M. Si., selaku Dekan FKIP Universitas 

Lampung yang telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk 

memajukan program studi PGSD dan membantu peneliti dalam 

menyelesaikan surat guna syarat skripsi. 

2. Bapak Baharuddin Risyak, M. Pd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung yang telah memberikan sumbangsih untuk kemajuan 

program studi PGSD dan juga membantu peneliti dalam menyelesaikan 

menyelesaikan surat guna syarat skripsi. 

3. Bapak Dr. H. Darsono, M. Pd., selaku Ketua Program Studi S-1 PGSD 

Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, serta Dosen 

Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dan ide-

ide kreatif untuk memajukan kampus tercinta PGSD dan telah banyak 

memberikan ilmu selama penulis kuliah, membimbing dan membantu penulis 

meluruskan kesalahan yang ada dalam skripsi ini, terimakasih bapak. 
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4. Ibu Dra. Asmaul Khair, M. Pd., selaku ketua UPP PGSD Metro yang telah 

memberikan banyak ilmu kepada penulis selama masa kuliah dan 

memberikan bantuan untuk kelancaran penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Muncarno, M. Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

banyak memberikan ilmu selama penulis kuliah, membimbing dan membantu 

penulis meluruskan kesalahan yang ada dalam skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Alben Ambarita, M. Pd., selaku Dosen Pembahas yang telah 

memberikan kritik dan sarannya untuk penyempurnaan skripsi ini. 

7. Seluruh dosen dan Staf PGSD FKIP Universitas Lampung yang telah 

memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis selama kuliah. 

8. Ibu Hj. Kuswinarti, S.Pd.I., selaku Kepala SD Negeri 4 Metro Timur yang 

memberikan saran dan membantu penulis dalam penelitian. 

9. Ibu Yulia, S. Pd., selaku Guru kelas IV A SD Negeri 4 Metro Timur, dan juga 

siswa dan siswi yang saya sayangi kelas IV A SD Negeri 4 Metro Timur yang 

banyak membantu dan memberikan kontribusinya dalam melaksanakan 

penelitian. 

10. Fitri Andriana, Ni Nengah Lady P., Devi Larasati S., Melda Sari, Rita Sari, 

Faridhatul K., Diah Nuraini, dan Retno Andel N. yang telah bersama-sama 

saling mengingatkan, dan berjuang untuk menyelesaikan studi, serta banyak 

memberi masukan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Seluruh rekan-rekan PGSD angkatan 2010 baik Kelas A maupun B, 

terimakasih atas bantuan dan kerjasama dari kalian semua.  

Melalui skripsi ini penulis berharap agar karya ini dapat berguna, 

membuahkan suatu ide kreatif lagi, serta dapat menginspirasi peneliti-peneliti 

selanjutnya untuk memperbaiki masalah-masalah yang terdapat pada 

pembelajaran di kelas. Terima kasih. 
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