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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb  

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan 

kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Berkomunikasi Melalui Metode Bermain Peran Pada Siswa Kelas 

IV A SDN Kebon Jeruk 11 Jakarta”, Tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan 

salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S-1) Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul Jakarta. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidaklah sempurna karna 

tidak sedikit penulis mengalami hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam 

penyusunan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari beberapa pihak maka 

hambatan tersebut dapat penulis hadapi. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing 

yang dengan kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing serta memberi arahan 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Tak lupa juga 

penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma AP, M.B.A selaku rektor Universitas Esa 

Unggul.  

2. Dekan FKIP Universitas Esa Unggul Ibu Dr. Rokiah Kusumapradja, S. K. 

M, M. H.A 

3. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bapak Ainur 

Rosyid, SPdI, MA. 

4. Dosen pembimbing Ibu Dra. Endang M. Kurnianti, M. Ed. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Keguruan Ilmu dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Esa Unggul. 

6. Bapak dan Ibu Guru SDN Kebon Jeruk 11 Jakarta yang telah memberikan 

kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

7. Mamah dan Ayah yang telah memberikan dukungan moril mapun materil. 
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8. Keluarga saya yaitu kakak saya yang bernama Fadli Nur, Fitri Nur dan 

adik saya yang bernama Roudoh Nur Has yang telah mendukung dan 

membantu saya selama penulisan skripsi ini. 

9. Sahabat-sahabat saya Marianti, Syifa Aulia Hakim, Zheftania Maia 

Fahlevi, Ima Melinda dan Dede Fatmawati yang telah memberikan 

dukungan kepada saya selama penulisan skripsi ini. 

10. Andrie Julian Pohan yang telah memberikan dukungan moril maupun 

materil. 

11. Pihak-pihak yang lainnya yang tak dapat saya tuliskan satu persatu yang 

mana sudah sangat membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna baik dalam tehnik penulisan mapun isi materinya. Namun, penulis 

berharap semoga skripsi ini berguna bagi penulis sendiri dan berbagai pihak 

yang membacanya. Tak lupa juga penulis sampaikan untuk tetap memberikan 

saran dan kritik yang dapat membangun dari para pembaca demi 

kesempurnaan penyusunan skripsi atau karya ilmiah yang akan datang. 

Akhir kata, penulis memanjatkan doa kepada Allah Swt, semoga bagi para 

pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini 

dapat balasan yang berlimpah dan dikaruniai rahmat-Nya. Amin 

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

 Jakarta, Juli 2017 

 Peneliti, 

 

 

 Dhania Nur 

 


