
 

ii 
 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah 

SWT yang menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna. Atas 

berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 

sehingga skripsi yang berjudul “Manfaat Keterampilan Mengajar Guru Untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Sejarah Kelas XI SMA R.A Kartini Kota 

Tebing Tinggi” ini dapat di selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tercurah 

kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat serta seluruh 

generasi setelahnya. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan 

keterbatasan dalam menyelesaikannya, namun dengan usaha dan do’a serta 

bantuan dan motivasi dari berbagai pihak terutama kepada dosen pembimbing 

skripsi Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd yang telah memberikan bimbingan, 

motivasi dan saran-saran kepada penulis sejak awal penulisan skripsi sampai 

skripsi ini selesai dan memberikan kesempurnaan pada skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Medan, Bapak Prof.Dr. Syawal Gultom, 

M.Pd beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kelancaran dalam 

urusan akademik dari awal kuliah sampai dengan akhir perkuliahan. 
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2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ibu Dra. Nurmala Berutu M.Pd beserta 

jajaran pegawai fakultas yang telah mengelola birokrasi 

kemahasiswaan dengan baik sehingga proses perkuliahan berjalan 

dengan lancar.  

3. Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si 

yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam urusan 

akademik. 

4. Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah, Bapak Syahrul Nizar M.Hum, 

M.A yang juga telah membantu kelancaran birokrasi akademik. 

5. Dosen Pembimbing Akademik, Dra. Flores Tanjung, M.A atas segala 

bimbingannya selama ini sehingga penulis dapat menjalani studi 

akademiknya. 

6. Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo,S.Hum.M.Si sebagai dosen penguji 

skipsi saya, kepada beliau saya ucapkan banyak terimakasih atas saran-

saran yang diberikan atas skipsi yang saya susun. 

7. Segenap Bapak/Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Unimed yang 

telah berbagi ilmu melalui proses belajar mengajar selama beberapa 

tahun terakhir. Terimakasih banyak atas bimbingannya.  

8. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu tercinta, Bapak M. Saibun Saragih 

dan Ibu Rosmawati yang telah berjuang membesarkan saya, dan yang 

selalu mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Semoga kalian 

bahagia sampai hari tua kelak. 
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9. Abang dan Kakak terhebat, M. Rindwan Saragih, Rohimah Saragih, M. 

Khirul Nazri Saragih, M. Khaidir Saragih yang selalu memberi 

dukungan dan bantuan baik moril maupun materil, serta motivasi 

kepada saya, beserta seluruh keluarga yang selalu mendo’akan 

kebaikan penulis. 

10. Trimakasih buat Kakak ipar saya, kak Ani dan ketiga keponakan yang 

lucu-lucu M. Yopi Pratama Saragih, Putri Ayu Saragih dan Nur’Ainun 

love-love semua. 

11. Teristimewa untuk Rahmat Suhendra Terimakasih telah mau berjuang 

bersama-sama dalam menyusunan skripsi saya. Semoga semua cita-

cita kita dapat terkabulkan. 

12. Untuk sahabat saya Anisa Putri Bangun (PGSD), trimakasih untuk tiga 

tahun kedepan ini, selalu bersama berjuang mempertahankan 

persahabatan dan telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.  

13. Untuk sahabat saya juga Yeni Irmalia Purba (Pend. Sejarah) , 

trimakasih juga telah menjadi sahabat terbaik yang telah bersama-sama 

berjuang melaksankan perkuliahan baik suka maupun duka. 

14. Untuk Afriyosyedescenari: Rioby, Yosepha, Yeni, Desi, Cendana, 

Arifin. Trimakasih buat kalian semua selama empat tahun ini sudah 

menjadi teman yang baik dan sabar menghadapi sifat satu sama 

lainnya.  

15. Untuk seluruh A Reg 2012 yang berjuang bersama-sama guna 

mendapatkan gelar sarjana.  
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16. Untuk Sahabat SMA saya Siti Rodiah, Nur’Aini yang sampai sekarang 

ini tetap menjaga persahabatan kita meski sudah memiliki kesibukan 

masing-masing, love you. 

17. Trimakasih kepada Pak Bambang yang telah banyak sekali membantu 

saya dalam perkulihan ini atas dana bantuan yang beliau berikan.  

18. Bapak Drs. Benny Harianja, S.Pd sebagai kepala sekolah SMA R.A 

Kartini Kota Tebing Tinggi beserta staf  lainnya yang telah 

memberikan bantuan/kemudahan kepada peneliti sehingga penelitian 

ini dapat berlangsung dengan lancar. 

19. Kepada ibu guru sejarah Ibu Umi Kalsum terimakasih atas bimbingan 

dan memberi kesempatan kepada saya untuk meneliti kenerja guru 

sejarah di SMA R.A Kartini Kota Tebing Tinggi. 

Akhirnya, skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan 

dan bantuan dari semua pihak termasuk yang tidak dapat di tuliskan satu persatu. 

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini mendapatkan balasan 

dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat ketidak sempurnaan dalam skripsi 

ini, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih dan semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi kita semua. 

Medan,        Agustus  2016 

Penulis, 
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