
 

iii 

 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Perbedaan Hasil Belajar 

Siswa Dengan Menggunakan Model Kooperatif Tipe Picture and Picture dan Teams Game 

Tournament (TGT) di Kelas VIII SMP Eka Prasetya Medan T.A. 2013/2014.Penulisan 

skripsi ini dilakukan dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

  Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami rintangan, namun 

berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan 

terimakasih kepada: 

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

beserta stafnya. 

2. Bapak Dr. Restu M.S selaku Dekan Fakutas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 

beserta stafnya. 

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

4. Dra. Marlinang Sitompul, M.Pd sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian hingga skripsi 

ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. 

5. Drs. Ali Nurman, M.Si sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing 

dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan sesuai dengan rencana. 

6. Bapak/Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Geografi yang telah banyak membekali 

penulis dengan segudang ilmu pada saat di bangku perkuliahan. 



 

iv 

 

7. Bapak Hajat Siagian selaku Pegawai Tata Usaha jurusan Pendidikan Geografi yang 

telah mendukung selama penyusunan skripsi ini. 

8. Pihak SMP Eka Prasetya Medan khususnya ibu Rosmalina Panjaitan, S.Pd selaku 

guru mata pelajaran Geografi yang telah memberikan saya izin untuk mengadakan 

observasi dan penelitian. 

9. Teristimewa untuk orangtua serta kakak-kakak dan adik yang penulis sayangi, Alm. 

Bapak Jonny Johanes Simamora dan Ibu Rusti Hutabarat, Ridoni Simamora , Roby 

Simamora, dan Jenny Simamora atas segala doa, kasih sayang serta semangat kepada 

penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.  

10. Rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Geografi khususnya stambuk 09 A Reguler yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membanu saya. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan literatur 

yang baik . Untuk itu semua diucapkan banyak terima kasih. 

        

Medan,      Januari   2014 

       Penulis, 

 

 

       Melty Novita Simamora 

       NIM. 309131051 

 

 

 


