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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Concept Sentence 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SDN 106811 Bandar Setia”  yang 

disususn untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi 

mahasiswa program S-1 di Jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 

 Skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, 

bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak karena sekecil apapun wujudnya 

merupakan hal yang sangat berarti bagi penulis. Pada kesempatan ini, penulis 

menyampaikan untaian kata terima kasih dari hati yang tulus kepada orang tua 

yang tercinta Ayahanda Bahar dan Ibunda Zuraidah, S.Pd, yang telah 

memberikan dukungan moril dan materi serta doa restu demi keberhasilan dalam 

mengarungi kehidupan.  

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis juga menyampaikan 

untaian terima kasih kepada Bapak Dr. Irsan, M. Pd, M. Si. Selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi dan Akademik yang dengan sabar telah memberikan arahan, 

bimbingan, dan motivasi kepada penulis dari awal pembuatan proposal hingga 

skripsi ini selesai dengan baik. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan 

ucapan terimakasih yang sebsesar-besarnya kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

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

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

Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M. Pd selaku Wakil Dekan Bidang 

Keuangan dan Kepegawaian, dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd 

selaku Wakil Dekan  Bidang Kemahasiswaan. 

4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan PPSD Fakultas 

Ilmu Pendidikan Unimed Negeri Medan dan Ibu Dr. Naeklan Simbolon, 

M.Pd selaku Sekretaris Jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan Unimed 

Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Mastiana Ritonga, M. Pd, Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M. Pd,  

dan Ibu Halimatusakdiah, S. Pd, M. Hum selaku dosen penguji yang telah 

banyak memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.  

6. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

yang telah banyak memberikan pengajaran, bimbingan, dan petunjuk bagi 

peneliti selama menjalani proses pendidikan. 

7. Seluruh staff tata usaha Fakultas Ilmu Pendidkan UNIMED yang telah 

banyak memberikan pelayanan demi terselesainya skripsi ini. 

8. Seluruh staff perpustakaan umum UNIMED dan Fakultas Ilmu Pendidkan 

yang telah banyak memberikan pelayanan demi terseleseainya skripsi ini. 

9. Ibu Hj. Maruba Siregar, S. Pd selaku Kepala SD Negeri 106811 Bandar 

Setia yang telah memberikan izin dan bimbingan selama penulis 

melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Kepada guru kelas V-A SDN 106811 Bandar Setia Ibu Lina Sari, S.Pd 

yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data terkait penelitian 

ini, serta seluruh Guru, dan staf pegawai SDN 106811 Bandar Setia yang 

telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti untuk 

menyelesaikan skripsi ini sejak peneliti PPLT di sekolah tersebut. 

11. Semua guru- guruku  di Sekolah Ngaji, SD, SMP, dan SMA terima kasih 

untuk ilmu yang diberikan semoga Allah membalas segala kebaikan bapak 

dan ibu guru. 

12. Tersayang, terkasih, dan yang selalu dirindukan alm. Atok dan Andong 

penulis yaitu H. Abdul Hadi Rambe dan Hj. Mahligan Siregar. Terima 

kasih yang begitu tulus penulis ucapkan telah mendidik, merawat, dan 

bimbing penulis dari kecil hingga SMP dengan penuh kasih sayang dan 

kelembutan.  Semoga Allah membalas segala amal baik atok dan andong 

dengan surgaNya, aamiin ya Rabbal’alamiin. 

13. Kepada kedua abang tercinta Idris Salim, S. Pd dan Basrul, S. Pd terima 

kasih telah menjadi abang yang baik yang selalu membuatku melupakan 

segala kekurangan yang ada dihidup ini, berkat kasih sayang yang abang 

berikan. Kalian adalah contoh buatku untuk menjadi seseorang yang hebat. 

Sekarang ini giliranku menuliskan nama abang di skripsiku dulu namaku 

yang abang tulis di skripsi abang. 

14. Keluarga tersayang yaitu kedua kakak ipar Atikah Arini Rangkuti, S. Pd.I 

dan Nurul Ardesi, S. Pd.  Kedua hasian bou Ayu yaitu Radinka Aurellia 

dan Ar-Rizka Zuyyina Salim jadi anak yang sholehah yang nang. Kepada 

nan tulang (uwak) tersayang Hafsah Simangunsong terima kasih telah 
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menyanyangi aku dan kedua abangku. Tak lupa pula kepada seluruh 

keluarga besar tidak dapat disebutkan. 

15. Sepupu- sepupu tersayang, Ummi Kalsum Nasution si calon dokter, Elma 

Sari Nsution si calon guru, Siti Rahmah Rambe, Hafizah rambe, 

Nurhasanah Rambe, dan Fani Maya Nur. Semangat untuk kita semua 

mencapai cita- cita ya... 

16. Buat kamu abangda Supriono, yang tahu semua kekuranganku namun 

tetap ingin bersamaku. Disini tak banyak hal yang dapat ku ungkapkan 

buatmu, tapi satu hal yang perlu kamu tahu aku selalu meminta kepada 

Allah bahwa kamulah yang menjadi teman sehidup sesurgaku yang selalu 

ada dalam keadaan suka dan duka, yang selalu menasehati supaya menaati 

kebenaran dan menetapi kesabaran. Semoga kita selalu bersama dalam 

suatu hubungan yang diridhoiNya, aamiin. 

17. Sahabat tersayang Fatma Islami, Anyong si Asmidar Sinaga, Nurul 

Faradila Hutasuhut, dan Arwati si cs waktu PPL. Makasi ya untuk segala 

bentuk sayang, dukungan, dan kegilaan yang pernah kita lakukan. 

18. Teman- teman seperjuangan penulis dari Sekolah Ngaji, SD, SMP, SMA, 

dan kuliah khususnya anak C Reguler 2014 terimakasih untuk segala 

canda dan tawa yang diberikan yang selalu menjadi kenangan terindah saat 

dikenang. 
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 Penulis menyadari sepenuhnya, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran 

yang akan diberikan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.  

Medan,    April 2018 

Penulis 
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