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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 

“Meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dengan menggunakan media audio visual di kelas V SDN 104204 Sambirejo Timur 

Kec.Percut Sei Tuan T.A 2017/2018.” 

 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. Rektor Universitas Negeri Medan Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. 

2. Dr. Nasrun, M.S. sebagai Dekan FIP Unimed. 

3. Prof. Dr. Yusnadi, MS sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. Elizon 

Nainggolan, M.Pd sebagai Wakil Dekan Keuangan dan Kepegawaian, dan 

Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. 
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4. Drs. Khairul Anwar, M.Pd sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan 

PGSD Dr. Naeklan Simbolon, M.Pd. 

5. Drs. Wesly Silalahi, M.Pd sebagai Pembimbing Skripsi dan orangtua yang 

dengan penuh kesabaran, perhatian, memberikan bimbingan, pengarahan, 

motivasi, serta petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini. 

6. Dosen Penguji saya yang telah menyediakan waktunya kepada saya, dosen 

penguji I yaitu Dra. Mastiana Ritonga, M.Pd, dosen penguji II Drs. Daitin 

Tarigan, M.Pd, dan dosen penguji III Dra. Erlinda Simanungkalit, M.Pd. 

7. Kepada Drs. Akden Simanihuruk, M.Pd selaku dosen Pembimbing Akademik. 

8. 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. 

9. Kepala Sekolah SDN 104204 Sambirejo Timur Ibu Inayati Marlina Nasution, 

S.Pd Ibu Ramadani Harahap, S. Pd sebagai Wali Kelas V B beserta guru-guru 

yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di 

sekolah tersebut dan telah membimbing peneliti serta memberikan waktu 

mengajarnya untuk peneliti. 

10. Siswa siswi tercinta SDN 104204 Sambirejo Timur yang telah banyak 

membantu dan bersedia bekerjasama selama penulis melakukan penelitian. 

11. Kedua orang tua tercinta ayahanda H. K. Nuryanto dan ibunda Hj. Siti 

Asmonah yang begitu luar biasa, yang penuh kasih sayang memberikan doa, 

dukungan, semangat, dan keikhlasan hati untuk setiap langkah penulis hingga 
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akhirnya mendapatkan gelar sarjana. Kumencintai kalian, tidak ada balasan 

yang lebih pantas selain indahnya surga. 

12. Keluarga tersayang kakakku Riwuk Sri Nurjanah, Ida royani, Siti Nihajar 

Pasaribu dan abangku Rahmat Ramadhani, Suroto, Uan Abdurohman,  

keponakaan-keponakanku Icha, Fadhli, Azam dan Nafisa yang dengan 

kelucuan meraka selalu menyemangatiku dan mendoakanku. 

13. Seluruh keluarga besar bapak Nuryanto dan ibu Siti yang selalu memberikan 

kasih sayang, dukungan moril dan materi. 

14. Sahabat tersayang ku Devi, Eka, Laras yang selalu berangkat kuliah bareng 

dan menjalani hari-hari perkuliahan bersama yang selalu mendukung, 

mendoakan, dan memotivasi penulis dalam pembuatan skripsi ini. 

15. Sahabat yang sudah seperti dosen pembimbing ku Juriani dan Meli Sura Tini, 

terimakasih untuk bimbingan dan bantuan kalian terhadap penulis dalam 

penyusunan skripsi ini, kalian sangat membantu, dan maafkan penulis telah 

mengganggu waktu istirahat kalian. 

16. Sahabat sekampung halaman yang sudah kuanggap seperti kakak ku sendiri 

Eka Wulandari, terimakasih karena selalu membantu, mendoakan, dan 

mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan ini, jasamu 

tak pernah ku lupakan, teramakasih sudah tak mengabaikanku dan membantu 

ku padahal kita tidak begitu kenal di awal perkuliahan. 

17. Sahabat sekaligus keluarga ku yang serumah, sekamar mandi, setempat tidur, 

setempat makan bahkan sekelas “GR Family” Devi (kak dep cewek Marko  

), Eka (Wewes si jomblo akut), Laras (Gentong si sok polos), Rukmana (kak 
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kim si wanita rapuh ), Tia (si Cempreng), kak ulan (si cerewet rempong), 

dan dek Reni (si lembut dan penakut). 

18. Sahabat formalin ku Sri Ulandari, terimakasih telah menjadi sahabatku selama 

ini, maaf apabila sering merepotkanmu. 

19. Teman baik Tembung ku yang mengisi hari-hari PPL ku dengan indah, 

Anastasya Marlina SM (si manis galak), Annisa Putri Nasution (si cantik 

rempong), dan Agus Frans Wijaya Tarigan yang paling mengerti kami. 

20. Teman seperjuangan di kelas D-Reguler 2014 PGSD UNIMED, teman-teman 

PPL SDN 104204 Sambirejo Timur 2017, terimakasih atas semangat, 

motivasi, kekeluargaannya selama ini.  

21. Teman seperjuangan satu bimbingan skripsi Juriani, Meli Sura Tini, 

Larrasaty, Ira Yudita Sagala, Irma Nurhaliza, Ismay Renisca, Ivo Losari 

Butar-butar, dan Indah Sari yang selalu memberikan bantuan, semangat, 

motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan 

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, 15 Mei 2018 

       Penulis, 

 

        

Istiqomah 

       NIM.1143111030 

 


