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KATA PENGANTAR 

 

 

 Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT pencipta langit 

dan seisinya, pemberi nikmat yang tak terhitung jumlahnya, dan penabur rizki 

bagi setiap hamba-Nya. Karena rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya 

sehingga peneliti mampu menyusun skripsi ini yang berjudul “Hubungan 

Kecerdasan Linguistik Dengan Kemampuan Menulis Karangan Narasi 

Siswa Kelas IV SD Negeri di Kecamatan Palmerah Jakarta Barat”. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul 

yang paling mulia (Muhammad Shallallahu’Alaihi Wasallam), juga kepada 

seluruh keluarga serta Sahabat-sahabat beliau. Amma ba’du. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak, mulai dari persiapan hingga skripsi ini selesai dikerjakan. 

Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada berbagai pihak. 

Pertama, kepada Dr. Sofia Hartati, M.Si., dan Dr. Anan Sutisna, M.Pd., 

selaku Dekan dan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Jakarta yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan 

penelitian.  
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 Kedua, kepada Dr. Fahrurrozi. M.Pd, selaku pembimbing I dan 

sekaligus selaku ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan 

Drs, Endang Wahyudiana, M.Pd selaku pembimbing II. Keduanya telah 

bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta 

mengoreksi penyusunan skripsi ini. 

 Ketiga, kepada Ibu Dewi Mulyawati, S.Pd. SD selaku kepala sekolah 

SDN Palmerah 07 Pagi Jakarta Barat dan Ibu Elly Herawati, S.Pd. SD selaku 

kepala sekolah SDN Palmerah 03 Pagi Jakarta Barat yang telah mengizinkan 

peneliti untuk melakukan penelitian di SD. 

Keempat, kepada teman-eman kelas F PGSD UNJ angkatan 2015  

yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi terkait penelitian dan 

memberikan semangat. Serta guru dan pihak lainya yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu yang telah membantu untuk menyempurnakan penelitian ini. 

 Lebih khusus lagi adalah untuk keluarga yang senantiasa mendukung 

dengan penuh kesabaran dan memberikan doa’ terbaiknya kepada peneliti 

untuk dapat menyelesaikan studi. 

 Dengan segala keterbatasan, peneliti menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang 

konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan 

peningkatan penelitian ini. 



 
 

x 
 

 Akhirnya, peneliti hanya bisa mendoakan semoga Allah membalas 

semua kebaikan-kebaikan mereka selama ini.  

 

              Jakarta, Februari 2020 

 

          Peneliti 

 

  

 

 


