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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan
Multimedia Interaktif Menggunakan Powerpoint pada Pembelajaran
Tematik untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas IV Sekolah
Dasar” (Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di kelas IVB SDN 007
Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun Pelajaran
2017/2018) ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan caracara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko apabila di
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada
klaim dari pihak lain terhadap karya saya ini.

Bandung, Agustus 2018
Yang Membuat Pernyataan,

Sellina Aprilia
NIM 1400812

KATA PENGANTAR
Assalammu’alaikum Wr.Wb.
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang senantiasa
melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga peneliti dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Multimedia Interaktif
Menggunakan Powerpoint pada Pembelajaran Tematik untuk
Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. Skripsi ini
ditujukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan
Indonesia.
Skripsi ini berisikan mengenai penerapan multimedia interaktif
menggunakan powerpoint pada pembelajaran tematik untuk
meningkatkan minat belajar siswa di kelas IV Sekolah Dasar baik dari
perencanaan, pelaksanaan dan peningkatannya.
Tak ada gading yang tak retak, begitu pun dengan skripsi yang
telah dibuat ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran
yang bersifat membangun terhadap skripsi ini. Semoga skripsi yang telah
dibuat ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi peneliti sendiri.
Wassalammu’alaikum Wr.Wb.
Bandung, Agustus 2018
Peneliti
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1. Allah SWT. karena dengan nikmat iman, sehat, dan segala rahmat
yang telah diberikan-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Dwi Heryanto, M.Pd selaku kepala program studi
PGSD atas segala dukungannya.
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bermanfaat hingga akhirnya skripsi ini selesai.
6. Kepada Mama tercinta yang telah membantu baik dalam
memberikan perhatian, kasih sayang, semangat, cinta serta doa yang
tidak pernah terputus sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi
ini. Tak lupa juga kepada Almarhum Papa dan Kakak tercinta yang
ikut menemani dan mengawasi dari jauh, terima kasih sudah
menyempatkan hadir disela-sela mimpi untuk memberikan
semangat.
7. Kepala sekolah, guru dan juga siswa SDN 007 Cipaganti yang telah
memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan
penelitian di sekolah tersebut serta memberikan bantuan kepada
peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku tercinta yang sama-sama berjuang dari awal
hingga akhir ini. Maya, Puput, Dwi dan Sarah terima kasih atas
semangat yang kalian berikan akhirnya kita semua dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga penelitian yang kita
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lakukan ini berkah dan menjadi manfaat bagi penelitian yang
lainnya.
9. Teruntuk anggota Gerry (Indah(Alm), Yeni, Nenden, Fifien, Hilda,
Yudhies) terima kasih untuk segala do’a dan semangatnya. Semoga
Allah membalas segala kebaikan kalian semua.
10. Kepada teman-teman KKN (Dede, Mas Roy, Oji, Linda, Umroh,
Teh Tanti, Intan Bule, Dian, Kokom, Gita), khususnya Dede yang
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skripsi ini.
11. Kepada teman-teman PLP Cipaganti squad (Kiki, Yayu, Astrin,
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Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga Allah SWT.
membalas segala kebaikan dan selalu melindungi setiap langkah
perjalanan kita semua. Aamiin.
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