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KATA PENGANTAR 

 

 Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat 

kepada penulis. Salah satu nikmat itu adalah nikmat kesempatan bagi penulis umtuk 

penyusunan proposal penelitian ini, serta kekuatan kepada penulis untuk dapat 

menyelesaikannya. Penelitian ini berjudul Perbandingan Hasil Belajar Siswa Yang 

Menggunakan Multimedia Berbasis Komputer Dengan Media Peta Konsep Pada 

Matei Hidrosfer Di Sma Swasta Taman Siswa Tebing Tinggi T.A 2011/2012. Dalam 

menyelsesaikan hasil penelitian ini mulai dari awal penelitian sampai proses 

pembuatan proposal ini penulis banyak mendapat dukungan serta motivasi dari 

berbagai pihak.  

Sejak awal menjalani proses pendidikan hingga sampai ke tahap penyusunan 

skripsi ini banyak kenangan manis dan pahit penulis lewatkan, tetapi penulis yakin 

semuanya tidak akan terlewatkan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, serta 

motivasi dari berbagai pihak kepada penulis. Bimbingan dan motivasi pada penulis 

juga hadir dari berbagai pihak yang lain, maka pada kesempatan ini penulis ucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

dan seluruh stafnya. 

2. Bapak Drs. H. Restu, M.S selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan dan Seluruh Stafnya. 

3. Ibu Dra.Numala Berutu,M.Pd selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial 

Pendidikan Geografi 



 

iv 

 

4. Bapak Drs. Muhammad Arif, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan kritik dan saran guna untuk memberikan yang terbaik untuk 

skripsi penulis. 

5. Ibu Dra Asnidar, M.Si selaku Sekretaris Jurusan pendidikan Geografi 

6. Bapak Drs. Kamarlin Pinem, M.Si selaku dosen pembimbing akademik  yang 

telah memberikan bimbingan dan motivasi pada penulis dalam 

menyelesaikan pendidikan selama duduk dibangku perkuliahan 

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di jurusan Pendidikan Geografi FIS UNIMED 

yang telah memberikan pembelajaran untuk berkreatif dan inovatif kepada 

penulis saat perkuliahan. 

8. Bapak Drs. Bambang L. Rutanto selaku Kepala Sekolah Sma Swasta Taman 

Siswa yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan 

penelitian di sekolah  tersebut  

9. Kepada seluruh pegawai dan Tatausaha Sekolah Taman Siswa Tebing Tinggi  

yang telah membantu saya selama penelitian skripsi  

10. Teristimewa penulis ucapkan kepada ayahanda Ruslim dan Ibunda Eliarsyam 

S.Pdi yang telah memberikan pembelajaran dalam hidup dan do’a serta 

usahanya membekali diri sebagai seorang anak  

11. Kepada abangnda Riki Erizal S.Pdi, Syahrur Ramadhan S.Pd, dan buat 

Kakanda Liutammima S.Pd, Marina Mayasari SE yang telah memberikan 

motivasi kepada penulis 

12. Teristimewa juga penulis ucapkan kepada agus wardoyo yang telah banyak 

memberikan semangat, serta masukan kepada penulis. 

13. Teman seperjuangan, sepenanggungan dan yang paling istimewa Nilawati, 

Zulaika, Nurzannah, Ayu Mustika, Nurhidayah, Noyakinna, Suamadi, M. 
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Vanolo Putra, Andi Pananrang, Mauli Asri, Nasrullah Hidayat, Paduan 

Negara, Junianto semoga persahabatan kita kekal abadi selamanya. 

14. Senyum bahagia penulis kepada teman-teman kelas B Ekstensi 2008, semoga 

persahabatan kita tidak hanya sampai disini, Sukses selalu. 

15. Teman-teman 1 kost, Amelia, tika puspita, fitriani, diah baho yang selalu 

memberi semangat kepada penulis. 

16. Semua teman dan adek-adek dijurusan Pendidikan Geografi yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua dorongan serta 

semangat kalian. 

Penulis menyadari bahwa didalam tulisan ini masih banyak terdapat 

kekurangan, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun 

dari semua pihak demi penyempurnaan selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan 

terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu penulisan skripsi ini dan 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita. 

 

 

 

 

Medan,        Agustus  2012 

Penulis  

 

Thoyibah 

Nim. 308331083 
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