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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan 

dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENGARUH 

REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA 

KELAS IV A SDN MERAK I PADA MATA PELAJARAN IPS, tepat pada 

waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana (S-1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Esa Unggul Jakarta. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidaklah sempurna 

karena tidak sedikit penulis mengalami hambatan dan kesulitan yang dihadapi 

dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari beberapa pihak maka 

hambatan tersebut dapat penulis hadapi. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang 

dengan kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing serta memberi arahan 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Tak lupa juga 

penulis menyampaikan terimakasih kepada :  

 

1. Rektor Universitas Esa Unggul DR. Ir. AriefKusumaAmongPraja, MBA 

yang telah memberikan kesempatan dalam menyusun skripsi ini. 

2.  Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Rokiah 

Kusumapradja, MHA yang telah memberikan kebijakan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

3. Staff-Staff PGSD Universitas Esa Unggul, atas segala kebijaksanaan, 

perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

4. Kepala Program Studi PGSD 2013 Universitas Esa Unggul Ainur Rosyid, 

MA yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis. 

5. Dra. Endang M. Kurnianti, M.Ed selaku Dosen Penasehat Akademik yang 

sudah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis. 
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6. Dr. Ratnawati Susanto, S.Pd.,MM.,M.Pd selaku dosen pembimbing, yang 

telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan 

dorongan sampai Skripsi ini terselesaikan. 

7. H. Endi Suendi M.Pd Kepala Sekolah SDN Merak I yang telah 

mengizinkan penulis melakukan penelitian. 

8. Indayanti S.Pd Guru Kelas IV A SDN Merak I yang sudah memberikan 

arahan dan masukan kepada penulis pada saat melakukan penelitian di 

kelas II. 

9. Guru-Guru dan staff  SDN Merak I  yang sudah banyak memberikan 

masukan kepada penulis. 

10. Siswa-siswi SDN Merak I khususnya kelas IV yang bersedia sebagai 

subjek dalam penelitian ini. 

11. Ayahanda Imran Simatupang yang telah memberikan semangat, dorongan, 

dan doa yang tiada putusnya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik. 

12. Ibunda Jurida Pohan yang memberikan semangat, yang tiada hentinya 

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

13. Teman-teman mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Esa Unggul angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan 

moril yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna baik dalam teknik penulisan maupun isi materinya. Namun, 

penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi penulis sendiri dan 

berbagai pihak yang membacanya. Tak lupa juga penulis sampaikan untuk 

tetap memberikan saran dan kritik yang dapat membangun dari para 

pembaca demi kesempurnaan penyusunan skripsi atau karya ilmiah yang 

akan datang. 
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Akhir kata, penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga 

bagi para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini dapat balasan yang berlimpah dan dikaruniai rahmat-Nya. Aamiin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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