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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul 

”Penerapan Strategi Pembelajaran Talking Stick Untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar Sejarah Siswa di SMA Negeri 14 Medan Tahun Pembelajaran  

2011/2012” 

 Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 

Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu setia 

membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini. 

 Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) di Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan 

Sejarah Universitas Negeri Medan.Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak 

pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu 

penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada : 

1. Orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Zulkifli Saragih dan Ibunda 

Wartini, yang telah memberikan semangat dan dukungan dananya serta 

telah memberikan doa, kasih sayang, nasehat, motivasi, dorongan 

kepada penulis dalam menempuh kuliah dan penyusunan skripsi. 

Disini anakmu hanya dapat mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga 

senantiasa dalam lindungan dan limpahan berkah Allah SWT, selalu 

diberi kemudahan rizeki, kesehatan dan umur panjang. 

2. Saudara-saudara ku tersayang, Julinda Novita Saragih SE, Kopda 

M.Tanjung, Saidahtul Zannah Saragih yang selalu memberikan do’a, 

bantuan, motivasi dan sumber inspirasi penulis. Dan kepada keponakan 

keponakan ku Fattan Syahjad Tanjung, Azratun Wardah Tanjung 

sebagai malaikat kecil ku. 

3. Bapak Drs. Restu, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

4. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku ketua jurusan Pendidikan 

Sejarah sekaligus Pembimbing Akademik penulis. yang telah banyak 
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memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama 

perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Universitas Negeri Medan 

ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan  serta membalas 

kebaikan ibu. 

5. Ibu Dra. Samsidar Tanjung , M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberi 

bimbingan kepada penulis  sehingga akirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan 

serta membalas semua kebaikan ibu. 

6. Ibu Dra, Syarifah, M.Pd , selaku dosen penguji dan pembanding 

penulis. 

7. Bapak Drs. Ponirin, M.Si, selaku dosen penguji dan pembanding 

penulis. 

8. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si, serta seluruh dosen-dosen dan 

staf administratif di Jurusan Pendidikan Sejarah, terima kasih yang 

sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada kami, 

selaku mahasiswa di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

9. Bapak Drs. Gobuan M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 14 

10. Bapak Drs. Marlan Manik Wakasek Bidang Kurikulum , Ibu Dra. 

Saribanun Wakasek Bidang Kesiswaan dan Ibu Nurul Mubina,S.Pd 

selaku guru Bidang Studi Sejarah yang telah berpartisipasi dan 

membantu penulis dalam hal memberikan data yang berkaitan dengan 

skripsi ini. 

11. Siswa/siswi SMA Negeri 14 Medan Khususnya kelas XI𝐼𝑆𝐼 terima 

kasih atas partisipasinya 

12. Hotnida Sari, Serda Ery Syahputra, Nurliamsyah, Dian Rani, Fitriatul 

Aspani Sirait, Novita Sari, Roniah Sitomorang S.Pd, Terima kasih 

karena selalu memberikan dukungan, bantuan serta do’anya kepada 

penulis. 

13. Terima kasih kepada sahabat- sahabat penulis, Rina, isma, Sandi, Irma, 

Hera, Fikri, Arlan, Umar, Eninta, Agustina Ginting, Dina Satriani 
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Terima kasih kerena selalu memberi  dukungan, dan motivasi kepada 

penulis Semoga kita bisa mencapai  cita-cita kita. 

14. Buat teman-teman seperjuanganku kelas A dan B EKSTENSI stambuk 

2008 yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih 

atas persahabatan, kebersamaan dan segala pengalaman yang telah kita 

alami bersama-sama selama kita menjalani perkuliahan. Pengalaman 

yang kita alami takkan pernah terlupakan, sukses buat kita semua. 

15. Buat teman-teman kelas A, B, C Reguler stambuk 2008 dan adek 

stambuk 2009 dan 2010 terima kasih banyak buat semuanya. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka 

saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi 

penyempurnaan selanjutnya.Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan 

semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT 

meridhoi-Nya, amin. 

 

 

                   Medan,    Juli 2012 

                   Penulis 

 

 

                                                                                   Nina Mayasari Saragih 
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