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Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala berkat dan rahmat- Nya yang tak terhingga berupa kesehatan serta kemampuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PENGARUH 

PENGGUNAAN MEDIA POWERPOINT TERHADAP HASIL BELAJAR SEJARAH 

SISWA DI SMP NEGERI 2 BERASTAGI”. Tidak lupa penulis sampaikan sholawat dan 

salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar 

dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang 

ini. 
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skripsi ini. 
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membingbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

7. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua jurusan Pendidikan Sejarah 
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Hanya doa yang penulis panjatkan, kiranya Tuhan yang membalas segala kebaikan yang 

telah diberikan semua pihak kepada penulis sampai selesainya skripsi ini. 

Akhir kata dengan segala kerendahan  hati penulis mengucapakn terimakasih dan 

semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca. 

 


