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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena atas rahmat 

dan karunia-Nya Alhamdulillahirobil’alamin penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Model Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually 

(SAVI) terhadap Kemampuan Menganalisis Isi, Struktur, Kebahasaan serta 

Mengonstruksikan Teks Negosiasi (Eksperimen pada Kelas X Madrasah Aliyah 

Sirnarasa Ciceuri Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Tahun Ajaran 

2019/2020)” dengan tepat waktu. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 
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serta motivasi dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih 

kepada 
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waktu dan tenaga serta memberikan motivasi kepada penulis selama menyusun 

skripsi ini; 

2. Ai Siti Nurjamilah, M.Pd., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu 

dan tenaga serta memberikan motivasi kepada penulis selama menyusun skripsi 

ini; 

3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia yang selalu memberi 

nasihat, bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi 
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4. Dr. Titin Stiartin Ruslan, Dra., M.Pd., selaku ketua Jurusan Pendidikan Bahasa 

Indonesia yang selalu memberi nasihat dan motivasi kepada penulis selama 

menyelesaikan skripsi ini; 

5. Dr. H. Cucu Hidayat, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

6. Ibu Fitri Nurjannah selaku kepala MA Sirnarasa Ciceuri yang telah memberikan 

izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di MA Sirnarasa Ciceuri 

Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. 

7. Ibu Deti Oktapiani, S.Pd., selaku guru bahasa Indonesia di MA Sirnarasa Ciceuri 

yang telah membantu penulis pada saat melaksanakan penelitian; 

8. seluruh siswa kelas X IIS 1 dan X IIS 3 MA Sirnarasa Ciceuri yang telah 

membantu dalam kelancaran pelaksanaan penelitian. 

9. Mamahku Wawat Setiawati., dan Bapakku Dede Karmana, ibu keduaku 

Yuliawati, ayah keduaku Alamsyah, kakakku tercinta Ade Sofyan Arifin, kakak 

sepupuku Reni Kurniasih, Irwan Ruhwandi, keponakan-keponakan cilik, serta 

seluruh keluarga besar yang memberi perhatian, kebahagiaan, doa, motivasi, dan 

pengorbanan baik harta, jiwa, dan raga yang tidak ternilai harganya kepada 

penulis; 

10. rekan-rekan kelas A angkatan 2016 Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa 

Indonesia, FKIP, Univrsitas Siliwangi Tasikmalaya, yang selalu memberikan 

motivasi kepada penulis untuk menyelesaikian skripsi ini; 
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angkatan 2016 dan semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu; 

12. rekan sejawatku yang terbaik dan setia menemani selama 3 tahun 10 bulan 

merangkai cerita, canda tawa, tangis haru di Diksatrasia, Rahma Nurpatwa. 

Semoga amal kebaikan dan pengorbanan yang telah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan 

berikan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah swt. Aamiin. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi 

materi penelitian, sumber referensi penelitian, maupun dari segi penyajian. Karena 

itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 

memperbaiki kekurangan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi 

pembaca dan dunia pendidikan. Aamiin. 

 

Tasikmalaya, Juni 2020       Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 


