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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillahirobbil ‘Alamin penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang harus 

diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada 

Fakultas Bahasa dan Seni. Selain  persyaratan akademisi, adalah juga ungkapan 

tanggung jawab penulis sebagai seorang akademisi, melalui usaha penelitian 

ilmiah yang diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Apa yang dilakukan melalui penelitian ini mungkin belum mencapai hasil 

yang maksimal.  Untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari pembaca 

sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bisa memberi konstribusi terhadap 

khasanah pengetahuan dan semoga penelitian ini membantu terhadap kegiatan 

penelitian-penelitian relevan selanjutnya. 

Banyak sudah dukungan dan bantuan yang didapatkan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bantuan, dukungan dan kemudahan-kemudahan 

yang diperoleh. Untuk itu, rasa hormat dan ucapan terima kasih disampaikan 

kepada: 

1. Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si. selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Dr. Isda Pramuniati, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Medan. 

3. Drs. Syamsul Arif, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. 

4. Drs. Sanggup Barus, M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia sekaligus sebagai Dosen Penguji. 

5. Dr. Wisman Hadi, M. Hum. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia.  

6. Drs. Basyaruddin, M.Pd.  selaku Dosen Pembimbing Skripsi. 

7. M. Surip, S.Pd, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

8. Drs, Tangson R. Pangaribuan, M.Pd. selaku Dosen Penguji. 
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9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Staf Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. 

10. Kepala Sekolah, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas VIII, serta 

Pegawai Tata Usaha SMP Negeri 2 Babalan yang telah bersedia untuk 

berkerja sama demi kelancaran proses penelitian. 

11. Siswa Kelas VIII SMP 2 Negeri Babalan yang memiliki semangat dan 

antusias belajar yang tinggi. 

12. Ayahku tercinta H. Swatri WR, S.Sos yang telah membimbing, 

memberikan kasih sayang, dan doa yang terus menghampar luas 

layaknya udara pagi yang membuaku dapat bernafas dengan lega. 

Bundaku yang istimewa Hj. Agustina yang telah memberikan kasih 

sayang, semangat, dan juga doa yang terus mengalir seperti air sebagai 

menyejukkan hati dan pikiran. 

13. Seluruh sahabatku di kelas C Ekstensi 2009 khususnya dan seluruh 

mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia . 

14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Terima kasih atas dukungan doa dan motivasinya. Penulis tidak dapat 

membalas semua jasa, bantuan, kebaikan, dan pengorbanan yang diberikan 

kepada penulis, kiranya Allah membalas semuanya. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun demi  penyempurnaannya. Semoga skripsi ini 

memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan di 

Indonesia. 
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      Penulis,  

 

 

      Wahyu Iskandar 
      209311086 


