
KATA PENGANTAR 
 

 Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya dan tak lupa pula shalawat beriringkan 

salam untuk  junjungan Rasullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul “UPAYA MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN BERBICARA SISWA DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE NUMBERED HEADS TOGETHER DI KELAS V SDN 060891 

PADANG BULAN T.A 2012/2013. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis juga 

mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua, Alm. Aminullah 

Ritonga (Ayah) dan Hj. Hanifah Hanim Sitanggang (Ibu). Yang telah banyak 

berkorban demi penulis, memberikan kasih sayang, semangat, kekuatan, 

memberikan perlindungan di saat orang meragukan kemampuan penulis, semua 

itu tak dapat penulis balas kebaikan kedua orang tua penulis, hanya doa dan 

kesucsesan yang penulis berikan kepada ayah dan ibu. 

 Dan tak lupa pula dalam menyelesaikan skripsi ini banyak bantuan dari 

berbagai pihak terutama pembimbing sehingga dapat diselesaikan sesuai target 

yang ditentukan. Penulis menggucapkan terimakasih yang seiklas-iklasnya atas 

bantuan, pengorbanan yang telah diberikan pada penulis selama menyelesaikan 

skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si Selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Nasrun, M.Si selaku dekan fakultas ilmu pendidikan 

Universitas Negeri Medan.  
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3. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku ketua jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan. Yang telah banyak membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed selaku sekretaris jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar di fakultas ilmu pendidikan. 

5. Kepada Ibu Dra. Nur Arjani M.pd Selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. 

6. Kepada Ibu Dra. Damaiwaty Ray M.Pd, Kepada Ibu Erlinda S,M.Pd, 

Kepada Bapak Drs. Wildansyah Lubis  M.Pd. selaku dosen penguji skripsi 

saya yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada 

penulis. 

7. Kepada bapak dan ibu dosen pengajar dan staff di fakultas ilmu 

pendidikan Universitas Negeri Medan yang telah banyak membantu 

penulis. 

8. Kepada Ibu Rosmawati S.Pd selaku kepala sekolah SDN 060891 Padang 

Bulan Medan yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian untuk 

menyelesaikan skripsi. 

9. Kepada bapak Sugiono S.Pd selaku wali kelas V. Yang telah memberikan 

waktu dan kesempatan dalam menyelesaikan penelitian penulis. 

10. Teristimewa buat kakak yang penulis sayangi, Karmilah amin ritonga 

S.Sos dan Kamaliah amin Ritonga Am.keb yang telah banyak memberi 

dukungan, semangat, motivasi dan bantuan materi kepada penulis, penulis 

ucapakan banyak terima kasih. 
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11. Dan kepada adik-adik yang saya sayangi, Novitasari amin ritonga dan 

Rizky Ramadhan amin ritonga. Mudah-mudah nanti kita dapat berhasil 

dan membanggakan kedua orang tua kita, tetap semangat ya.... 

12. Kepada Teman dekat penulis ucapakan banyak terimaksih telah 

mendampingi penulis selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini. 

13. Dan buat teman-teman kelas G 08 terimaksih banyak atas bantuan, 

masukan nasihat kepada penulis, semoga kita nanti nya menjadi orang 

yang dapat membanggakan kedua orang tua kita. 

Dan seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis selama 

menyelesaikan skripsi ini saya mengucapkan ribuan terimaksih, dan akhir kata 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khusus nya jurusan PGSD 

S1. 

 

 

Medan, 04 September 2012 
Penulis 
 
 
 
Ummy Nadhrhah Amin 
108313384   
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