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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan  rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif Menggunakan Adobe Flash CS 5 Pada Tema 8 Lingkungan 

Sahabat Kita Subtema 1 Manusia dan Lingkungan Kelas V SD Negeri 

104208 Cinta Rakyat T.A 2019/2020.” 

Dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan banyak bimbingan 

dengan penuh cinta dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM. M.Pd, 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 Bidang Keuangan dan 

Kepegawaian, dan 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 Guru 

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

5. Bapak Drs.Demmu Karo-karo, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah 

rela membagi waktunya untuk bimbingan secara online, walaupun 
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terkadang pada saat bimbingan ada gangguan sinyal Internet dan lagi-lagi 

revisi. Bapak tetap sabar, Terima kasih banyak pak. 

6. Ibu Dra. Risma S., M.Pd, Bapak Drs.Arifin Siregar.,  M.Pd,  dan Ibu Lala 

Jelita Ananda., S.Pd., M.Pd. selaku dosen penguji yang telah memberikan 

masukan dan saran kepada penulis. 

7. Bapak Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd. selaku validator ahli materi yang telah 

memberikan masukan dan saran  kepada penulis. 

8. Bapak Bagoes Maulana, S.Kom., M.Kom. selaku validator ahli media yang 

telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. 

9. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakulltas Ilmu Pendidikan yang telah 

mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan. 

10. Kepala sekolah SDN 104208 Cinta Rakyat. Bapak Sunarto S.Pd, Ibu Tri 

Umiyati S.Pd selaku guru kelas V beserta guru-guru yang telah 

memberikan bantuan dan kerja sama dalam proses pelaksanaan penelitian. 

11. Kepada Kakak saya, Wiwik Anggraini yang selalu memberikan motivasi 

agar saya dapat menyelesaikan skripsi, serta sebagai ATM berjalan dikala 

saya tidak memiliki dana untuk membeli kertas dan tinta. Terima kasih kak 

selalu sabar menghadapi adikmu ini. 

12. Abah saya yang selalu menanyakan kapan saya wisuda, pertanyaan Abah 

telah membuat pengaruh yang besar buat putrimu ini. sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi. 

13. Sahabat hayati (Ghity Anandita dan Wahyuni Siregar), yang selalu pergi ke 

perpustakaan bersama, dan sebagai pendengar yang baik. Terimakasih 

karena selalu mendengarkan keluh kesah ku.  
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14. Kepada teman saya Tri Adinda yang telah banyak saya repotkan untuk 

menghubungi dosen pembimbing, terimakasih sudah membantu dikala saya 

tidak mempunyai pulsa untuk menelpon beliau. 

15. Kepada barisan tersayang yang tidak bisa saya ucapkan namanya, 

terimakasih sudah memberikan semangat dikala saya lelah untuk 

menyelesaikan skripsi. 

16. Teman-teman dari Kelas C-Ekstensi PGSD 2016 yang selalu memberikan 

informasi di grub walaupun terkadang informasi tidak terlalu penting. 

Terimakasih, berkat kalian Whattsap ku jadi ramai. 

17. Siswa/i SD Negeri 104208 Cinta Rakyat, yang membuat saya semakin 

semangat saat melakukan penelitian. 

18. Cindy Tri Lestari yang selalu mendengarkan keluh kesah, terimakasih 

karena tidak pernah bosan, dan selalu memberikan saran yang sangat 

berpengaruh kepada temanmu ini. 

19. Leo Indra Prayogi yang telah membantu saya mencari dosen validator 

media, dan terimakasih karena selalu menemani pada saat menemui dosen 

validasi.  

Penyusunan skripsi kali ini  mungkin sedikit berbeda dengan yang 

biasanya. Namun saya sangat bersyukur karena saat bimbingan dengan dosen 

tidak terlalu susah untuk menemuinya, sebab semuanya via online. Begitu juga 

dengan revisi saya tidak perlu mengeprint proposal, karena dapat direvisi via 

online. Walaupun dimasa pandemi harus tetap semangat karena ini akan menjadi 

pengelaman yang tidak akan terlupakan.  
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Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak 

terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi 

ini. penulis harap sekripsi ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi semua 

orang yang membutuhkan. 
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