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Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

Melalui Pembelajaran Cooprative learning Model Team Games Tournament 

(TGT) di Kelas IV SDN 3 Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara”  ini 

dapat diselesaikan dengan baik. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana pada program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari. Selanjutnya, dalam penyusunan skripsi ini disadari  masih memiliki 

banyak kekurangan serta masihjauh dari sempurna, oleh karenanya kritik dan 

saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. 

Penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan, bimbingan serta dorongan dari 

berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini tak lupa disampaikan ucapan 

terima kasih yang tak terhingga. Seterusnya, dengan segala kerendahan hati dan 

dari lubuk hati yang paling dalam, ucapan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tinggihnya secara khususdisampaikan masing – masing kepada: 

1. Ibu prof  Dr. Faizah Binti Awad, M. Pd., selaku Rektor IAIN Kendari, 

yang telah memberikan izin dan rekomendasi dalam penyusunan dan 

penyelesaian penulisan skripsi ini. 



2. Bapak Dr. Masdin, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Kendari yang telah memberikan izin dan rekomendasi 

untuk keperluan penyusunan dan penyelesaian penulisan skripsi ini. 

3. Ibu Raehang, S.Ag, M.Pd,I selaku Ketua Program Studi PGMI yang 

telah memberikan rekomendasi dan bantuan mulai dari awal pembuatan 

proposal hingga penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Ir. Hj. Ety NurInah, M.Si, selaku pembimbing yang telah banyak 

memberikan bimbingan sekaligus bantuannya dalam penyusunan serta 

penyelesaian skripsi ini 

5. Seluruh Dosen dan staf pada IAIN Kendari yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan serta pelayanan dengan segala kemudahan baik pada saat 

pekuliahan maupun dalam peyelesaian study ini. 

6. Orang tua tercinta, Ayahnda Hajar, S.Pd, M.Pd dan ibunda Sulmia, yang 

secara ikhlas telah banyak meberikan bantuan semenjak memulai, 

menjalani hingga menyelesaikan study ini. 

7. Suami tercinta Sarman yang dengan setia selalu mendampingi baik dalam 

suka maupun duka, serta anakku yang tersayang Muh. Eza Pratama yang 

menjadi sumber motivasi dalam menempuh serta menyelesaikan study ini. 

8. Adik – adikku tersayang, Hastrialing Dwijuniar, Haslilan Sri Wahyuni, 

Nurul Hikmah serta Hafiz Al–azhar Paluala yang telah banyak 

memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian study ini.  

 



9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuannya baik dalam bentuk moril maupun materil 

sehingga sangat membantu dan memudahkan penyusunan, penuluisan 

maupun penyelesaian skripsi ini 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT tawakal dan doa kita selalu penjatkan 

untuk memohon hidayah dan inayah-Nya. Semoga skripsi yang sederhana ini 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 
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