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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas 

berkat dan ridho-Nya yang selalui menyertai penulis, memberikan kesehatan, 

kemudahan serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “ Pengaruh Model Pembelajaran Picture and Picture Terhadap 

KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN NARASI TEMA IV JENIS-

JENIS PEKERJAN DI KELAS IV SDN 118256 BATU AJO I TAHUN 

AJARAN 2020/2021”. Penulisan skrispi ini disusun dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa 

program studi jenjang S-1 pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Universitas Negeri Medan.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari 

berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan 

karunia kepada peneliti, khusunya kepada kedua orang tua penulis yakni Alm 

Ayah tercinta Darlin Hasibuan dan Ibunda tersayang Almh Ranni Siadari S.Pd 

.yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa sebelum bisa melihat saya 

mengenakan toga yang mereka impikan. Kedua almarhum yang pergi disaat saya 

sedang berjuang menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doa dan curahan 

kasih sayang yang tak terhingga sampai ahkirnya saya bisa menyelesaikan skripsi 

ini, selalu menjadi pedukung, yang selalu merawat, menasehati, dan tak henti-

hentinya menyemengati serta mendoakan penulis hingga dapat berdiri dan 

melangkah sejauh ini. Terimakasih telah menjadi penopang hidup yang selalu ada 

saat penulis terjatuh maupun bahagia dalam setiap prosesnya. Terimakasih telah 
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menjadi malaikat hebat yang selalu melindungi dan membuat penulis tersenyum 

serta menjadi anugerah yang terindah yang Allah berikan untuk penulis. Semoga 

ini bisa membuat kedua Almarhum bahagia di Surga sana. Aamiin……. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan memberikan motivasi serta dukungan baik kata-kata, dukungan, 

maupun materi. Oleh karena itu, dengan kerendehan hati penulis ingin 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM.,M.Kes selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

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

Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan 

Kepegawaian, Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. Irsan, M.Pd.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pra Sekolah 

dan Sekolah Dasar dan Ibu Elvi Mailani, S.Si.,M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan . 

5. Bapak Drs Robenhart Tamba, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

sangat luar biasa yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan saran-

saran dari awal sampai selesai skripsi ini.  
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6. Bapak Prof Dr. Nasrun MS, dan Ibu Dr. Nurmayani, M.Ag.  dan Bapak Faisal, 

S.Pd, M.Pd selaku Penyelaras/Penguji skripsi saya yang telah banyak 

memberikan bimbingan berupa kritik, masukan, dan saran yang membangun 

dalam penyusunan dan perbaikan skripsi ini. 

7. Ibu Dra. Erlinda Simanungkalit M.Pd selaku Pembimbing Akademik (PA) 

awal dan pengganti yang telah membantu kegiatan perkuliahan dari awal 

hingga akhir perkuliahan. . 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna kepada 

penulis selama perkuliahan. 

9. Seluruh Staff Pegawai dan Administrasi di Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

10. Ibu Rumonah S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 118256  Batu Ajo I, Ibu 

Semi S.Pd. selaku wali kelas IVA  dan IBu Jarilom Siregar Selaku Guru Kelas 

IVB SD Negeri 118256 Batu Ajo I, , serta Bapak/Ibu guru yang telah banyak 

membantu penulis selama penelitian. 

11. Teristimewa, tercinta, tersayang, penulis sampaikan Kepada Saudara Kandung 

Abang tersayang Joni Syahmuliadi Hasibuan S.Pd, Kakak Tersayang Nova 

Darliani Hasibuan AM,Keb dan Adik Alwi Febriansyah Hasibuan sebagai rasa 

hormat saya dan terimah kasih yang takterhingga atas semuah pengorbanan, 

doa dan yang selalu memberikan semangat baik moral dan material  juga 

dukungan kepada penulis. Terimah kasih sudah mau menjadi Abang, Kakak, 

dan Adik yang baik untuk penulis. 
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12. Ibu Rohana M.Pd dan Nurlan Siregar S.Kom dan Adik Winda Asmiar 

Nasution Serta Keluraga Besar Selama saya diperantauan  terimah Kasih Atas 

Perhatian kasih sayang dan dukungan baik moral maupun material. 

13.  Kepada sahabat teristimewa Nurjannah Munthe SKeb. Paini S.Si yang selalu 

membagikan suka duka selama saya duduk dibangku SD sampai 

menyelesaikan Studi S-1. 

14.  Terimah kasih kepada sahabat-sahabat saya Zulkadli Siregar, Ika Musriana 

Siregar, Sobarrudin Nasution, Suwandi Siregar, Iness Sasvita, Sarah Tasya 

Manik dan Khairunnisa Tampubolon  teman sepermainan dikala saya sedih 

dan senang dalam menjalani dunia perkuliahan dan mengajarkan apa arti 

sebuah persahabatan. 

15. Terimah kasih kepada Jurinda dinda Suri dan Puput Ariani, serta Mariani 

Hutagalung yang telah menemani saya menyelesaikan skripsi ini selama 3,5, 

tahun dirumah perantauan. 

16. Kepada sahabat-sahabat kelas B-Ekstensi 2016 Jurusan PPSD yang sudah 

banyak bekerja sama untuk kesuksesan perkulihan selama 3,5 tahun semoga 

kita sukses.  

17. Terimah kasih kepada sahabat-sahabat tersayang terlucu HITS Monalisa 

Sinaga, Mika Ronauli Limbong, Meyanti Manalu,, Lorensia Simarmata, 

Juwita Ginting dan Ostaria Gultom yang selalu mendukung, menolong, dan 

memberikan semangat dan kasih sayang yang tulus selama menjalani 

perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi ini. 
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18. Kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan 

motivasinya. 

 

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima, penulis tidak 

dapat membalas kiranya tiada kata lain penulis ucapkan terima kasih banyak dan 

selalu bersyukur dan menyerahkan seluruhnya kepada Allah AWT. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari 

kesempurnaan penulisan, oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis menerima 

kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan peneliti selanjutnya. 

 

       Medan,  September 2020 

 

Rasmi Hasibuan   

 NIM. 1163311079 

 

 
 


