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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yesus Kristus oleh berkat rahmat

dan anugerahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini berjudul “Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Visual Untuk

Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran

Bahasa Inggris Di SD Negeri 023903 Binjai T.A 2015/2016”

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang penulis

hadapi, namun semuanya teratasi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai

pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dari hati yang

tulus kepada Ayahanda yang tercinta Anggiat Pardingotan Sagala dan Ibunda

terkasih Nurmawan Turnip yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas,

dukungan moril dan materi serta doa restu demi keberhasilan dalam mengarungi

kehidupan.

Berkat dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, pada kesempatan

ini dengan tulus penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri

Medan.

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

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

Drs. Aman Simaremare, MS selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan

Keuangan, dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.
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4. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku Ketua Jurusan PGSD dan Ibu

Dr.Naeklan Simbolon, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan PGSD.

5. Ibu Dr.Naeklan Simbolon, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi dan Bapak

Drs. Robenhart Tamba M.Pd selaku dosen pembimbing akademik yang telah

memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk demi terselesaikannya skripsi

ini.

6. Bapak Drs. Aman Simare-mare, MS selaku dosen penguji I yang bersedia

meluangkan waktu untuk menguji penulis dalam mempertanggungjawabkan

skripsi ini. Terima kasih atas waktu, saran dan arahan yang diberikan kepada

peneliti.

7. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku dosen penguji II yang bersedia

meluangkan waktu untuk menguji penulis dalam mempertanggungjawabkan

skripsi ini. Terima kasih atas waktu, saran dan arahan yang diberikan kepada

peneliti.

8. Ibu Dra. Eva Betty Simanjuntak, M.Pd selaku dosen penguji III yang bersedia

meluangkan waktu untuk menguji penulis dalam mempertanggungjawabkan

skripsi ini. Terima kasih atas waktu, saran dan arahan yang diberikan kepada

peneliti.

9. Kepala Sekolah serta guru-guru SDN 023903 Binjai yang telah memberikan

izin pelaksanaan penelitian dan memberikan bantuan dan kerjasama selama

penulis melakukan penelitian.

10. Terima kasih kepada kedua saudaraku (Adik Vera Sagala dan Adik Vhiyola

Sagala) untuk motivasi dan dukungannya.
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11. Kepada kelompok kecil Ekklesia (Kak Sonti, Kak Nova, Widia, Bernadetta

dan Dola) yang menjadi tempat persekutuan dan pertumbuhan rohani penulis.

12. Terima kasih kepada sahabatku Sixters (Siska Enjelin Hulu, Wanda Apriln

Sitompul, Maria Sari Naibaho, Rumindang Sianturi, Saodor Simbolon) untuk

setiap waktu yang boleh kita lewati bersama.

13. Kepada sahabatku Yoga Kristina Ginting, Yogi Ginting, Kak Punia

Simatupang, Kak Ester terkhusus Lolla Simanjuntak yang senantiasa ada saat

suka dan duka serta menjadi tempat persekutuan dan pertumbuhan rohani.

14. Kepada Andry Pandiangan yang senantiasa menemani penulis saat suka dan

duka serta yang selalu memberi motivasi dan semangat.

15. Terima kasih kepada teman bimbingan skripsi (Chintya dan Raudoh) untuk

kerja sama dan kekompakannya.

16. Teman-teman seperjuangan C1 Reguler 2012 yang selalu memberikan

semangat bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam

penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan dan saran

yang sifatnya membangun dari semua pihak, guna menyempurnakan penelitan ini

agar menjadi jauh lebih baik. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak

pihak.

Medan,  Maret 2016

Penulis

Perianti Br Sagala


