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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena telah 

memberikan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini berjudul 

“Penggunaan Media Film Animasi untuk Meningkatkan Kemampuan Vocabulary 

Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Kelas V SD Negeri 106162 Medan 

Estate T.A. 2016/2017”. 

 Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan pada Jurusan PGSD S-1 Universitas Negeri Medan. Selama pengerjaan 

skripsi ini, penulis menyadari banyak mengalami kesulitan dan hambatan, karena 

keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis dalam menyusun dan menulis 

skripsi ini, namun penulis banyak bersyukur dan banyak mendapatkan bantuan dan 

bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak hingga akhirnya skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

 Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. 

4. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku Wakil Dekan Keuangan dan 

Kepegawaian.  
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5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan. 

6. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan PGSD   

7. Ibu Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan PGSD. 

8. Ibu Dra. Eva Betty Simanjuntak, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi dan 

orangtua yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, perhatian, memberikan 

bimbingan, pengarahan, motivasi, serta petunjuk demi terselesaikannya 

skripsi ini. 

9. Bapak P. Siringo-ringo selaku orangtua yang memberikan motivasi dan 

dorongan kepada penulis, kak grace, kak gisella, kak gaby, gerhat, dan kak 

wulan serta dimme dan chacha selaku kakak, adik, dan ponakan tersayang 

selama saya berada di medan. 

10. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Dosen Penguji I yang bersedia 

meluangkan waktu untuk menguji peneliti dalam mempertanggungjawabkan 

skripsi ini. Terima kasih atas waktu, saran dan arahan yang diberikan kepada 

peneliti.   

11. Ibu Dra. Risma Sitohang, M.Pd selaku Dosen Penguji II yang bersedia 

meluangkan waktu untuk menguji peneliti dalam mempertanggungjawabkan 

skripsi ini. Terima kasih atas waktu, saran dan arahan yang diberikan kepada 

peneliti.   

12. Bapak Drs. Rahim Sitompul, M.S selaku Dosen Penguji III yang bersedia 

meluangkan waktu untuk menguji peneliti dalam mempertanggungjawabkan 
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skripsi ini. Terima kasih atas waktu, saran dan arahan yang diberikan kepada 

peneliti.   

13. Bapak Drs. Akden Simanihuruk, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

14. Bunda Rosanna, Bapak Drs. Manahar BS. Sihombing selaku Kasubbag 

Kemahasiswaan, dan Bapak Sugianto serta seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf-

Staf Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, yang telah 

mentransfer ilmunya selama perkuliahan, hingga penulis dapat menyelesaikan 

studi PGSD ini. 

15. Kepala Sekolah SDN 106162 Medan Estate Ibu Nurlaili Pulungan, M.Pd, 

beserta guru-guru yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk 

melakukan penelitian disekolah tersebut. 

16. Ibu Marice, S.Pd sebagai Wali Kelas VA SDN 106162 Medan Estate yang 

telah membimbing peneliti dan memberikan waktu mengajarnya untuk 

peneliti. 

17. Bapak Parno S.S. sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di SDN 106162 

Medan Estate yang telah memberikan ilmunya dan wawasannya bagaimana 

melaksanakan penelitian pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

18. Siswa siswi tercinta SD Negeri 106162 Medan Estate yang telah banyak 

menginspirasi peneliti dan memberikan pengalaman nyata bagi peneliti dalam 

mengemban tugas menjadi seorang guru. 

19. Yang terutama dan tersayang Ayah penulis Bapak Irwansyah Yacob Lubis 

dan omak  penulis Ibu Aprisal Pangaribuan yang penuh kasih sayang 
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memberikan dukungan berupa moral dan moril serta doa restu demi 

keberhasilan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. 

20. Keluarga tersayang adikku Rahima Kumala Lubis, Novira Aswan Lubis, 

Andika Aswan Lubis, Elista Kumala Lubis yang selalu menyemangatiku dan 

mendoakanku. 

21. Sahabat sekaligus kakakku Nur Ainun Nasution, Agung Maulana Nasution, 

dan Indah Yana,  yang selalu mendukung, mendoakan, dan memotivasi 

penulis dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih atas dukunganmu. 

22. Sahabat SD ku Rina, Desi, dan Rapika di kota Tanjungbalai Asahan tercinta 

yang selalu penuh perhatian dan memberikan dukungan serta motivasi kepada 

penulis. 

23. Sahabat SMP ku Rabiatunnisa, Reni Noviyanti, Mahyuni Manurung, alias 

R3M yang jauh dimata namun dekat dihati yang selalu menyemangati 

walaupun jarang bertemu. 

24. Seluruh guru-guru dan teman-teman SMA Negeri 1 Tanjungbalai stambuk 

2013 yang mendukung dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan studi 

PGSD UNIMED. 

25. Sahabat yang sudah kuanggap saudara yang kusayangi di FIP Nur Sa’adah 

Sitompul S.Pd (Ndut), Nova Harlina S.Pd (Jelek), Nur Elfi Syahrina S.Pd 
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besar Lubis dan Pangaribuan yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan 

moril dan materi. 
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Ernauli Harahap dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-
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serta motivasi untuk menyelesaikan studi. 
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skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran yang 

membangun dari pembaca untuk skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat 

bagi perkembangan bidang pendidikan sekolah dasar. 

       Medan,  16 Maret 2017 
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