
ii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 
karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu. 
Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang harus diselesaikan sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan di Fakultas Bahasa dan Seni, Unimed. 
Disamping persyaratan akademis, adalah juga ungkapan tanggung jawab penulis 
sebagai seorang akademisi, melalui usaha penelitian ilmiah yang diharapkan 
bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.  

Apa yang penulis lakukan ini mungkin belum mencapai hasil yang 
maksimal, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari pembaca sangat 
diharapkan. Semoga skripsi ini bisa memberi kontribusi terhadap khasanah 
pengetahuan, dan semoga penelitian ini membantu terhadap kegiatan 
penelitianpenelitian relevan selanjutnya. 

Banyak sudah dukungan dan bantuan yang penulis dapatkan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bantuan, dukungan, dan kemudahan-kemudahan 
yang diperoleh, sulit kiranya penulis menyelesaikan tugas ini. Untuk itu, rasa 
hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:  

• Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri 
Medan, 

• Ibu Dr. Isda Pramuniati, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Medan, 

• Ibu Dr. Rosmawaty, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra 
Indonesia,  

• Drs. Sanggup Barus, M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, 

• Bapak Dr. Wisman Hadi, M.Hum selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia,  

• Bapak Muhammad Surip, S.Pd, M.Si., selaku ketua program studi  bahasa 
dan sastra Indonesia. 

• Bapak Drs. Syahnan Daulay, M.Pd., selaku Pembimbing Skripsi yang 
telah banyak memberi motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini, 

•  Ibu Dra R. Simaremare, M. Pd., selaku dosen Pembimbing Akademik 
yang telah menjadi pembimbing  selama penulis duduk di bangku 
universitas,  

• Seluruh Bapak/Ibu dosen serta staf Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. 

• Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, serta 
seluruh staf pengajar dan siswa SMA Negeri 1 Kualu Hulu yang telah 
memberikan izin untuk mengadakan penelitian, 

• Keluarga besar kami khususnya Ayahanda dan ibunda tercinta, Atman 
Situmorang dan Masniar Lubis  yang senantiasa memberikan doa dan 
kasih sayang, serta menjadi obat bagi penulis disaat semangat mulai 
memudar, 

• Serta banyak pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu 
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Semoga semua bantuan, dukungan, dan kemudahankemudahan yang 
bapak dan ibu berikan menjadi amalan dan mendapat balasan yang setimpal dari 
Allah SWT, amin. 

 
 
 
 
 

               Medan,   Januari 2013 
.  

       Penulis, 

 

 

       Fahda Risa Situmorang 
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