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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segala berkat dan kasih karuniaNyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Geografi Siswa 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share (TPS) Pada 

Materi Perairan Laut Di Kelas X SMA Negeri 1 Sei Bamban T.A 2011/2012” 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan penulis. 

Oleh karena itu, untuk kesempurnaan tulisan ini, maka penulis mengharapkan 
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dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. 

 

Selama penulisan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, hambatan, dan 

tantangan yang dihadapi penulis. Namun penulis juga menyadari bahwa dengan 

kemampuan yang terbatas yang penulis miliki, tidaklah mungkin Skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan tekad, cita-cita, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak, 

maka syukur segalanya dapat teratasi dan terselesaikan dengan baik. 

 

Pada kesempatan ini, Penulis sangat berterimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik M.Si sebagai Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Drs. Restu. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNIMED beserta 

staffnya. 

3. Bapak Drs. W. Lumbantoruan. M. Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Geografi Fakultas Ilmu Sosial UNIMED 

4. Ibu Dra. Asnidar M.Si sebagai sekretaris jurusan Pendidikan Geografi. 
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bimbingan dan pengarahan mulai dari perumusan judul sampai 

terselesaikannya Skripsi ini. 

6. Bapak Drs.Nahor Simanungkalit M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang tetap menyemangati penulis selama perkuliahan. 

7. Bapak Drs. Muhammad Arif, M.Pd dan Ibu Dra. Elfayetti, M.P selaku dosen 

penguji, Bapak/Ibu dosen Pend.Geografi yang telah membekali penulis 

dengan ilmu-ilmu di bangku kuliah, serta Pak Siagian selaku staf administrasi 

yang banyak membantu kelancaran administrasi penulis. 

8. Bapak Nimrot, S.Pd selaku Kepala Sekolah  SMA Negeri 1 Sei Bamban. 

9. Bapak Mulawarman, S.Pd selaku Guru Geografi beserta staf administrasi 
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10. Kedua orangtuaku yang saya cintai dan saya kasihi, ayahanda J. Simanihuruk 

dan ibunda tercinta K. Sinabariba yang tetap setia mendoakan dan 

memotivasi penulis untuk meyelesaikan skripsi ini. Banyak tantangan yang 

dihadapi penulis dalam proses penulisan skripsi ini, tetapi penulis sangat 

berbahagia karena  kedua orang tua tetap setia mendoakan dan memberi 

motivasi kepada penulis. 

11. Teristimewa untuk Saudara-saudariku yang kukasihi, B’Pollang, B’Dame, 

B’Mula, K’ Riamin, K’Medi, K’Riani, D’Rimson, D’Tony Simanihuruk yang 

selalu memberi semangat dan doa kepada penulis. 

12. Sahabatku yang kusayangi Natalisa C. Barus, Pretty, Cici, Dewi, Norty, 

Naomi, Rimma, Roma dan Harry. Terima kasih buat dukungan dan 

motivasinya y sobat. 
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14. UKKMK-UNIMED atas pembentukan karakter yang telah diberikan melalui 

pelayanan yang diberikan kepada penulis. Juga terima kasih kepada adik 

angkatku, Lestari Situmorang dan saudara angkatku, Sry Devy. 
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16. Teman-temanku satu bimbingan skripsi (Nova, Reni Agustina) yang turut 

memberikan semangat kepada penulis untuk mengerjakan skripsi. 

 

Hanya ucapan terima kasih dan Doa yang dapat penulis ucapkan. Kiranya 

Tuhan melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Akhir kata 

penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Skripsi ini besar manfaatnya kepada 

kita semua. Amin. 
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