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KATA PENGANTAR 

  

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, Tuhan YME yang 

telah senantiasa memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini sesuai pada waktu yang direncanakan dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Siswa Menulis Puisi Dengan Menggunakan Metode 

Picture And Picture Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V Semester II SD 

Negeri No. 060822 Medan Kec. Medan Area”.  

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang di hadapi 

penulis, namun semuanya teratasi berkat bantuan dan dorongan dari bebaga pihak. 

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan untaian kata terima kasih dari hati yang 

tulus kepada orang tua yang tercinta yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, 

dukungan moril dan materi serta doa restu demi keberhasilan dalam mengurangi 

kehidupan. 

Dalam menyusun dan menuliskan skripsi ini, saya banyak memperoleh 

bantuan dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Drs. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

2. Bapak Pembantu Dekan I Prof. Dr. Yusnadi MS, Bapak Pembantu Dekan II Dr. 

Aman Simare-mare, MS dan Bapak Pembantu Dekan III Drs. Edidon Hutasuhut, 

M.Pd Fakultas Ilmu Pendidikan Univerrsitas Medan. 

3. Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed selaku Ketua Jurusan PPSD dan Bapak Drs. 

Khairul Anwar, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan PPSD. 

4. Ibu Dra. Eva Betty Simanjuntak, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan, pengarahan, 

petunjuk demi terselesainya skripsi ini, beliau sangat luar biasa. 

5. Ibu Dra. Mastiana Ritonga, M.Pd dan Ibu Dra. Erlinda Simanungkalit, M.Pd,  

serta Bapak Drs. Daitin Tarigan, M.Pd selaku dosen penguji skripsi yang telah 

banyak memberikan kritik dan saran kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini. 
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6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unimed yang telah memberikan 

pengajaran selama penulis duduk sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu 

Pendidikan Unimed. 

7. Bapak Sukiran yang telah banyak membantu segala urusan dan penyusunan 

skripsi penulis. 

8. Bapak khaidir dan ibu perpustakaan yang banyak memberikan motivasi kepada 

penulis.  

9. Ibu Hellyani, S.Pd I, selaku kepala sekolah SD Negeri No. 060822 Medan Kec. 

Medan Area yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian serta Bapak Ibu 

guru SD Negeri No. 060822 Medan Kec. Medan Area yang telah banyak 

memberikan bantuan dan kerjasama selama penulis melakukan penelitian di 

sekolah tersebut. 

10. Teristimewa untuk Ayahanda Alm Kosim dan Ibunda Nursiah yang telah 

memberikan banyak pengorbanan, do‟a dan motivasi yang tiada akhir dan tak 

terbalas, untuk abang dan kakak ku tercinta ( Ridwan dan Syahniar) serta 

keponakkan ku tersayang ( Putri Nabila, M. Raffi serta Hafizah Azzahra Al-

akram) yang juga turut dalam memberikan senyuman dan canda tawa serta 

kekuatan  pada penulis, Mudah-mudahan keponakkan ku kelak bisa melanjutkan 

ke perguruan tinggi dan menggapai cita-cita yang mulia. Semoga Allah Swt 

membalas  kebaikan keluarga dan menghimpun kita semua di dalam syurga Nya 

kelak, Aamiin ya Rabbal „alamin. 

11. Buat seorang sahabat penulis yang namanya terukhir di hati yang telah banyak 

memberikan dukungan di awal pendidikan sampai akhir, insyaallah kita akan 

menjadi sahabat dan menjalin kehidupan bersama. 

12. Kepada teman sekelas penulis di kelas B Ekstensi 2011, Terutama sahabat 

tercinta Ria cahyana dan teman seperjuangan Yusnita Sari br. Sembiring, Windy 

Hidayani, Latifah Andriani Hutasuhut, Yuka Nova Tantya, Trya Safitri Ningsih, 

Zaitun Saro Pane, dan Juli Herawati Siregar, Terima kasih atas kesan yang kalian 

berikan selama kenal dan belajar bersama dengan penulis, kelas yang 

menyenangkan dan tidak akan terlupakan. 
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13. Buat teman kos, dimana penulis pernah tinggal di kos ibu rani Gg. Musyawarah, 

Tanjung morawa bersama Desi Sitorus, penulis akan mengenang kebaikan saat 

bersama. Serta kebaikan abang tukang fotocopy yang selalu membimbing 

penulis. 

14. Terima kasih untuk seluruh teman, saudara dan kenalan yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah Swt selalu 

memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga kita bisa meraih cita-cita dan 

menjadi makhluk Allah yang bermanfaat. 

Penulis  menyadari  bahwa penulisan skripsi ini masih kurang dari 

kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, 

pembaca dan masyarakat,  dalam menerapkan proses pendidikan kearah yang lebih 

baik lagi. Terima kasih  

 

 

 

   Medan,   Maret 2015 
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