
KATA PENGANTAR 

Puji syukur tak akan pcmah lcpas kupanjatkan kcpada Sang Kha liq (Allah) 

yang telah melimpahkan rahmaL hidayah, dan ·menitipkan· segelintir ilmu-Nya 

schingga penulis dapat menyelesaikan tcsis yang bcrjudul ' 'Peningkatan 

Penguasaan Kosakata Bahasa lnggris Melalui Media Papan Flanel Pada Siswa 

Kclas IV C SD AI·Uium Mcdan". 

Tcsis ini disusun untuk memcnuhi sebagai persyaratan tugas akhir. Dalam 

penulisan tesis ini juga tidak terlcpas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan 

pengarahan dari berbagai pihak. Olch karena itu sudah sepantasnya penulis 

menyampaikan banyak terimakasih kcpada yang terhonnat : Kedua Orang tuaku 

yrutg kasihnya tak pemah putus. Ayahanda Drs. H. Amaluddin, lbunda Ora. 

Nur'aini SB. Suamiku Arif Rahman, ST. Moga kita dimudahkan dalam 

mengarungi rumah tangga utuk selamanya. Dengan iringan do'a kepada Allah 

moga kita dibcrikan kasih sayang-Nya, Anak-anakku tcrcinta yang kclak menjadi 

anak Sholeh/hah; RiU.a. Fadhlan, dan Afdhal. Bapak Prodi Teknologi Pendidikan 

Unimed, Bpk. Prof. Dr. Muhammad Badiran., M.Pd. Terimaksih atas 

kcsabarannya. Pembimbing I. Prof. Dr. Yunnaini M., M.A. Pembimbing Ll. Prof. 

Dr. Efendi Napitupulu., M.l'd . Tcrimakasih ata.~ scmuanya. 

Tidnk lupa pula. ucapan terimakasih kepada Kcpala Sckolnh SD AI-Uium; 

lbu Hanifah .. S.Ag. Guru bahasa inggris, Elviana., S.Pd. dan Luqman Hakim .. 

M.Pd. yung telah ikut mcmbantu :scbagai observer dalam penclitian ini. Dan 

segcnap sivitas akadcmika SD. Al-Uium Medan. 
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Spcsial kasih, terunluk kcluarga besarku yang tcrcinta; Abang (Haykal 

dan Nasrul) dan adik-adikku (Bahrul, Iqbal. Adek. Cicik. Anda. Arqarn, dan 

Putri). Moga kita mcnjadi kl!luarga sakinah mawaddah wa rahmah. terimakasih 

dalam kchangatan kckeluargaan ini. Juga Kakak ipar (Lis. Zahara dan Ririn) dan 

Adik iparku (Susi, Fitri, dan lprah). Yang telah me•~adi bagian perjalanan 

keluarga ini dengan penuh kesetiaan d~lam suka dan duka mcnuju Rabbul lzzaty. 

Tcreimaksih juga. kcpada scmua pihak yang tidak bisa discbut:kan satu 

persatu, dan tclah membcrikun bantuan kepada pcnulis. Bukan bermaksud 

mclupakan ka)jan dan pcrsaudaraan yang telah tcrjalin. 

Ucapan terimakasih tcriring do'a semoga amal baik tersebut mendapat 

imbalan dari Allah SWT. Akhir kala, penulis bcrharap scmoga tcsis ini dapat 

bcrmanfaat bagi pcngcmbangan pendlidikan sclanjutnya. Serta Penulis berharap 

saran dan kritik kon.vtruktif kcpada semua pihak yang cinta akan dun in pendidikan 

agar karya ini menjadi lebih baik dan scmpuma. 

Medan, 17 Mci 2008 
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