
 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr.wb. 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa  yang telah melimpahkan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan  Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  

dengan judul  Peningkatan Kemampuan Mengungkapkan Pendapat  Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri I Pagelaran Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

Penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan , dan bimbingan dari berbagai 

pihak dalam proses penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu, dengan segala 

kerendahan hati, sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan atas bantuannya, 

penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini. 

1. Drs. Iqbal Hilal, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah  

membimbing penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, memotivasi, 

dan pengarahan, serta saran-saran dari penyusunan proposal hingga PTK 

ini selesai ditulis. 

2. Drs. Kahfie Nazaruddin, M.Hum. selaku dosen pembahas yang telah 

memberikan bimbingan , arahan, kritik, dan saran demi  kesempurnaan 

penulisan PTK ini. 

3. Dr. Hj. Siti Samhati, M.Pd. selaku dosen pembing yang telah memberikan 

pengarahan, bimbingan, bantuan, motivasi, dan saran dengan penuh 



kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas 

Lampung dengan baik. 

4. Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Seni. 

5. Dr. H. Bujang Rahman, M.Si. selaku Dekan FKIP Universitas Lampung. 

6. Suwardi S.Y., S.Pd. selaku kepala sekolah SMP Negeri I Pagelaran. 

7. Keluarga besar SMP Negeri I Pagelaran,  dewan guru, dan staf  tata usaha. 

8. Teman sejawat, Tri Halyani  yang telah membantu proses pelaksanaan 

penelitian. 

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelalesaikan PTK 

ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa membalas kebaikan dan pengorbanan bapak, 

ibu, kakak, adik, dan teman-teman. Penulis menyadari dalam penuliasn PTK ini 

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang  membangun 

sangat penulis harapkan demi kesempurnaan PTK ini. Penulis berharap mudah-

mudahan hasil karya  ini bermanfaat  dalam meningkatkan pembelajaran bahasa 

Indonesia khususnya, dan  pembaca umumnya. 

                                                                          

Bandar Lampung,   Maret  2013 

                                      Penulis 

 

                                                                       Endang Sri Suswarini 

       


