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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji hanya milik ALLAH SWT, atas segala nikmat dan hidayah 

yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ 

Meningkatkan Aktivitas  Belajar Sejarah Siswa dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Problem Solving di Kelas X SMA SINAR HUSNI Medan Tahun 

Ajaran 2012/2013”. Shalawat dan salam tercurahkan atas pimpinan ummat, 

Rasulullah SWA, keluarga, para sahabat dan seluruh generasi setelahnya. Moga 

kelak di hari perhitungan kita mendapat pengakuan dari beliau sebagai ummatnya. 

Amin ya Rabbal’alamin... 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor UNIMED 

2. Bapak Drs. Restu, MS, Selaku Dekan FIS UNIMED 

3. Ibu  Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, Selaku Pembantu Dekan 1 FIS UNIMED 

yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan 

penelitian. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak dan selalu 

diberikan rahmat. Amin 

4. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah  

FIS UNIMED 

5. Ibu Dra. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku Pembantu Dekan II FIS UNIMED  

sekaligus dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal pemberian judul skripsi  

sampai dengan selesainya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas 

semua kebaikan Ibu dan selalu diberikan nikmat rezeki dan kesehatan, Amin. 
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6. Bapak Yushar Tanjung selaku Dosen sejarah yang telah banyak memberikan 

pengarahan-pengarahan kepada saya. Semoga bapak selalu dilindungi oleh  

Allah Swt. Amin.  

7. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah beserta staff pegawai. 

8. Bapak Kepala Sekolah, guru dan staff  pegawai serta para siswa SMA Sinar  

Husni Medan khususnya kelas X yang telah banyak membantu selama proses 

penelitian berlangsung. 

9. Teristimewa kepada keluarga penulis terutama kedua orang tua penulis yang 

telah memberikan kasih sayangnya serta tidak henti-hentinya memberi 

bantuan baik moril maupun material selama perkuliahan hingga selesai. 

Ayahanda Muhammad Syahlan Ritonga dan Ibunda Mastulen terima kasih 

atas ajaran dan nasehat serta dukungan yang telah diberikan kepada ananda, 

semoga Allah melimpahkan rahmat dan rezeki serta diberikan kesehatan 

kepada Ayahanda dan Ibunda, Amin. 

10. Kakak dan adik-adik satu kos (Ika, Dila, Ririn, Ulan, Emi, Icha, Restu, Vera 

dan Lisa) terima kasih atas bantuan dan dukungannya. 

11. Terima kasih juga buat Abang Idris beserta keluarga besar yang telah banyak 

membantu dalam proses penelitian semoga Allah SWT membalas semua 

kebaikan yang telah diberikan selama ini, Amin.  

12. Sahabat-sahabat PPLT di SMK Swasta Meranti Kisaran yang tidak bisa 

penulis sebut satu persatu, terima kasih atas supportnya dan kebersamaannya 

selama ini. 



iv 

13. Sahabat-sahabatku tercinta dan seperjuangan di jurusan Sejarah stambuk  

2009 (Diana, Meli dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu). Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama ini.    

14. Dan untuk yang terakhir orang yang saya sayangi Kakanda Ali Sahbuki, 

terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada saya selama 

kuliah di Universitas Negeri Medan. Semoga Allah akan selalu melindungi 

Kakanda Ali Sahbuki dan keluarga. Amin. 

 Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik dari isi maupun tata 

bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

 

 

 

       Medan,    Juli 2013 
       Penulis  
                           

 
 
Asmidar Ritonga           
NIM. 309421002 

 

 

 

 

 


