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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT berkat rahmat 

dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul: “Analisis Penerapan Metode 

SQ4R (Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review) terhadap kemampuan 

Membaca Pemahaman Teks Eksplanasi pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Pollung” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan 

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih kepada yang terhormat: 

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

 Dr. Isda Pramuniati, M.Hum., Dekan Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Medan 

 Drs. Syamsul Arif, M.pd., Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Fitriani Lubis, M.Pd., Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Ketua Prodi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Prof. Dr. Biner Ambarita, M.Pd., Dosen Pembimbing Akademik 

 Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Albert Banjar Nahor, S.Pd., Kepala Sekolah di SMA NEGERI 1 

POLLUNG 

 Ucapan teristimewa kepada ayah tercinta Umar Lumban Gaol dan mama 

terkasih Rindu Tamba beserta Adik-adik yang penulis sayangi, berkat 

do’a dan dukungan serta semangat dan dorongan hingga juga motivasi 
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yang diberikan kepada penulis, selama menjalankan studi sampai 

selesainya  skripsi ini. 

 Terimakasih kepada sahabat-sahat terbaik penulis khususnya pada kak 

Ekky Sormin, Indry S Lumban Gaol, Ayu Ronauli Lumban Gaol, Nova 

Tambunan, Maisarah Lumban Gaol, Latifah Lumban Gaol, Endang 

Novita Tamba, serta Teman-teman seperjuangan satu PS, dan juga tidak 

lupa kepada orang-orang yang menyayangi dan penulis sayangi 

dimanapun berada, berkat teman-teman penulis lebih semangat dan 

bergiat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Serta banyak pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.  

Apa yang penulis lakukan ini mungkin belum mencapai hasil yang 

maksimal, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari pembaca sangat 

diharapkan. Semoga skripsi ini bisa memberi konstribusi terhadap ilmu 

pengetahuan, dan semoga penelitian ini membantu terhadap kegiatan penelitian-

penelitian relevan selanjutnya. Semoga semua bantuan, dukungan, dan kemudahan-

kemudahan yang bapak dan ibu berikan menjadi amalan dan mendapat balasan 

yang setimpal dari Allah SWT, Amin. 
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