KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb .
Alhamdulillahirobbil’alamin

atas

ijin

Alloh

SWT

penulis

dapat

menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “PENGGUNAAN METODE
EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA
PADA PEMBELAJARAN IPA MATERI ENERGI PANAS”, skripsi ini
merupakan salah satu syarat menjadi sarjana pendidikan. Sholawat serta salam tak
lupa selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW,
yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang
canggih dengan teknologi seperti sekarang ini.
Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan terutama cara
berpikir karena minimnya wawasan yang dimiliki. Oleh karena itu saran dan
kritikan dari pembaca sangat diharapkan sebagai masukan bagi penulis atau
perbaikan di masa yang akan datang.
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat membantu kelancaran
pengerjaan skripsi ini. Pengerjaan skripsi tidak dapat berjalan dengan baik apabila
tidak ada dukungan dari semua pihak. Dengan segala hormat dan kerendahan hati,
penulis menyampaikan terima kasih yang setulus – tulusnya dan penghargaan
yang setinggi – tingginya kepada :
1. Ibu Dr. Pupun Nuryani, M. Pd, sebagai dosen pembimbing utama yang telah sabar
dan penuh perhatian dalam meluangkan waktu untuk mengajarkan penulis dalam
kelancaran menulis skripsi.
2. Bapak Drs. Agus Fany Chandra, M. Pd, sebagai dosen pembimbing dua yang
telah turut membantu juga dalam kelancaran skripsi, dengan ajaran beliau penulis
mendapatkan tambahan ilmu.
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3. Bapak Drs. H. Dede Somarya, M.Pd, sebagai ketua Prodi Pendidikan Guru
Sekolah Dasar yang telah memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi.
4. Bapak PATIHIN S.Ag, selaku Kepala Sekolah SDN 2 Suntenjaya, yang telah
memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian.
5. Bapak Solihin dan ibu Cucu, sebagai orang tua kandung yang telah sabar, setia,
ikhlas, mendidik dll. Segala kebaikan bapak dan mamah dalam membatu teteh
untuk mencapai gelar sarjana ini semoga dibalas oleh Alloh swt seindah surga
nanti, amin. Gelar sarjana ini buat mamah dan bapak (I Love You).
6. Ibu Lina Marlina, A. Md, selaku guru kelas IV SDN 2 Suntenjaya yang senantiasa
turut ikut serta mengobservasi dalam penelitian.
7. Seluruh Dosen khususnya Dosen PGSD yang dengan sabar memberikan motivasi,
dorongan dan arahan selama perkuliahan kepada penulis.
8. Ina, Gagan, Keu-keu, sebagai adik-adik penulis ucapkan terima kasih atas
dukungannya baik secara jasmani ataupun rohani, maap ya teteh belum bisa
sedewasa yang kalian harap.
9. Keluarga terdekat yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam
kelancaran baik secara moril ataupun materil.
10. Richna Afrianti, sebagai sahabat seperjuangan, penulis ucapkan terima kasih
banyak selama perkuliahan yang tak pernah lepas jauh, kita selalu bersama,
seperjalanan, dimanapun ada kamu di kampus disisimu akulah pendampingnya,
teman.. perjuangan pendidikan kita belum berakhir, ayo semangaat cot!
11. Vina Agustina, Nuraini Dwiandin, Raisya Riyanti, Yuniar Afrilian, Merisa
Merdiana, Evi Juliani, Witri Gimawati, Rini Nurani, dan Ivo Aulia, terima kasih
buat kalian semua yang telah setia menjadi sahabat satu geng dalam perkuliahan,
tanpa ada kalian mungkin penulis tidak bisa meluapkan kepenatan kuliah dengan
selalu hiburan bermain bersama (susah senang kita satu).
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12. Santi Berliana dan Yuanita, penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah setia
selalu bertukar pikiran dalam mengerjakan tugas kuliah sampai skripsi berakhir,
mengerjakan tugas susah atau mudah ingatanku padamu (Kiss me).
13. Devi Dwi Wahyuningsih, Ahmad Solihin, Andri Sumihar, terima kasih atas
doanya, perteman bersama kalian tak pernah terlupakan.
14. Rekan-rekan mahsiswa PGSD 2009 (UPI Bumsil)
15. Novi Rahmawati, sebagai sahabat dekat yang selalu memberi dukungan dalam
perkuliahan dan selalu ada.
16. Dimas Aryo R, Trias Asera, Muhamad Imanudin, Sonia Ayu Rasica, Novi
Efriyanti, Nuni Yustini, Vina F Agustina, Dini Andriani, Nadia Sarah W, Anissa
Titania, mereka adalah keluarga KKN Nengkelan yang senantiasa selalu
mendoakan dalam perjalanan keberhasilan menunju puncak sarjana.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin
untuk menghasilkan suatu kaya ilmiah yang baik, namun penulis menyadari
bahwa setipa manusia tidak pernah luput dari kekurangan dan kesalahan, baik dari
segi penulisan maupun isinya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan
sarannya dari pembaca untuk kesempurnaan penulisan.
Akhirnya penulis berharap semoga Penelitian Tindakan Kelas ini dapat
menjadi salah satu sumber yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam di sekolah dasar khusunya dan dunia pendidikan pada
umumnya. Mudah – mudahan berkah dan hidayah serta karunia - Nya senantiasa
terlimpah kepada kita semua .
Jazakallahukhairan katsira,
Wassalamu alaikum Wr. Wb
Bandung, 3 Juli 2013
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