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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis telah dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Penggunaan Model Pembelajaran 

Debat Dengan Keterampilan Berbicara Siswa Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas V 

SD Negeri 101765 Bandar Setia Tahun Ajaran 2016/1017”. Shalawat dan salam 

semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sahabat dan kaum 

muslimin yang tetap istiqomah menegakkan kebenaran hingga yaumil akhir.  

Skrispsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FIP Universitas Negeri Medan. 

Selesainya penyususnan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai 

pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini 

antara lain Yth: 

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

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang 

selalu sabar memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis, serta 

memberikan motivasi kepada penulis agar selalu secepatnya menyelesaikan 

perbaikan-perbaikan yang telah dibimbingnya, pengarahan dan petunjuk demi 

terselesaikannya skripsi ini. 
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3. Bapak Prof. Dr.Yusnadi, MS selaku Pembantu Dekan I sekaligus Wakil 

Dekan Bidang Akademik  FIP UNIMED, dan Bapak Drs. Elizon Nainggolan 

M.Pd selaku selaku Pembantu Dekan II sekaligus Wakil Dekan Bidang 

Keuangan dan Kepegawaian FIP UNIMED, serta Bapak Drs. Edidon 

Hutasuhut, M.Pd selaku Pembantu Dekan III FIP UNIMED sekaligus Wakil 

Dekan Bidang Kemahasiswaan FIP UNIMED. 

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M. Pd Ketua Jurusan PGSD- FIP UNIMED 

sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang selama 

perkuliahan membimbing penulis dengan sabar dan Ibu Dr. Naeklan 

Simbolon, M. Pd selaku Sekretaris Jurusan PGSD- FIP UNIMED. 

5. Ibu Dra. Risma, M. Pd, dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M. Pd, serta bapak 

Drs. Daitin Tarigan, M.Pd selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

6.  Bapak dan Ibu Dosen Prodi PGSD yang telah banyak memberikan ilmu, 

bimbingan, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis selama di dalam 

maupun di luar perkuliahan dan seluruh staff pegawai Fakultas Ilmu 

Pendidikan Prodi PGSD UNIMED. 

7. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sahrial dan 

Ibunda Yusnimar. Terimakasih yang tak terhingga ananda ucapkan kepada 

Ayahanda dan Ibunda yang telah dengan ikhlas berjuang lahir bathin demi 

ananda, sabar mendengarkan setiap keluh kesah ananda, memberikan 

semangat dan motivasi baik berbentuk riil maupun materiil dan tak henti-

hentinya berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan ananda. Semoga Allah 

senantiasa menghujani rahmat kepada Ayah dan Ibu serta memberikan 

kesempatan kepada ananda untuk menjadi anak yang bisa membanggakan 
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dan membahagiakan kalian. Aamiin. Terimakasih juga kepada abang 

tercinta Bang Hengki dan Bang Muhammad Hendri yang selalu memotivasi 

untuk terus meraih cita-cita serta nasihat-nasihatnya yang selalu 

memberikan semangat kepada penulis untuk terus bangkit dan pantang 

menyerah, serta terimakasih kepada Adik Tercinta Siti Aminah dan Agus 

Ramansyah yang selau menghibur saya dan memberikan semangat kepada 

penulis. 

8. Bapak Armansyah Harahap, S. Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 101765 

Bandar Setia yang telah memberikan izin penelitian, serta memberikan 

kelancaran pada penulis selama penelitian.  

9. Bapak, Ibu guru beserta staf pengajar SD Negeri 101765 Bandar Setia 

terutama Bu Renita Sihombing. S.Pd selaku Wali Kelas V-C SD Negeri 

101765 Bandar Setia dan seluruh siswa-siswi kelas VC SD Negeri 101765 

Bandar Setia yang bersedia membantu  serta meluangkan waktunya dalam 

penelitian ini. 

10. Sahabat-sahabat tecinta Sahrolina Naibaho, Zuhro Wahyumi, Nurhaziza 

Harahap, Maya Ardiani NST, Ummi Latifah NST, dan Ummi Anisa Pasaribu 

yang yang telah setia menemani penulis selama perkuliahan, memberikan 

semangat serta dukungan kepada penulis. Semoga kita akan selalu bersama 

hingga akhir nanti. 

11. Teman-teman seperjuangan di PGSD B-Reguler 2013, kalian adalah orang-

orang hebat, yang telah berbagi suka maupun duka bersama penulis selama 

mengikuti perkuliahan, dan memberikan kenangan selama berada di 

perkuliahan, serta penulis senang bisa berkenalan dengan kalian. 
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12. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang 

telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

menyusun skripsi ini. 

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai 

pihak, penulis mengucapkan terimakasih semoga Allah SWT membalasnya. Akhir 

kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca serta dapat 

bermanfaat dalam memperkaya wawasan ilmu di bidang Pendidikan. 

 

 

                 Medan,    Maret 2017 
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