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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena 

atas berkat dan rahmatnya dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini dengan Judul Pengaruh Model Karyawisata Terhadap 

Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah Siswa di SMA R.A.Kartini Tebing Tinggi. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari kata sempurna, baik dari isi, tekhnik penelitian, maupun nilai ilmiahnya, 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh 

sebab itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun untuk lebih baik ke depannya. Maka dalam kesempatan ini, 

peneliti menyampaikan rasa terima kasih serta pengharapan yang sebesar-

besarnya kepada : 

 Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

 Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

 Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum dan Ibu Lister Eva, S.Pd, M.Pd selaku 

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah  

 Ricu Sidiq, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi,  peneliti 

mengucapkan terima kasih atas masukan dan kemudahan yang telah beliau 

berikan kepada peneliti mulai dari proses penyusunan proposal hingga 

penyelesaian skripsi. 
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 Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Pembimbing  Akademik dan 

penguji yang  telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi peneliti selama 

masa perkuliahan. 

 Bapak Drs. ponirin, M.Si dan Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku 

Dosen penguji atau pembanding bebas yang banyak memberi inspirasi dan 

masukan bagi peneliti. 

 Bapak dan Ibu dosen jurusan di Pendidikan Sejarah serta administrasi di 

Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan yang telah berbagi 

ilmu melalui proses belajar mengajar selama beberapa tahun ini. Penulis 

ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan bapak dan ibu dosen. 

 Orang Tua peneliti yang tercinta, Bungaran Silaban dan Hertati Panjaitan 

yang  telah melahirkan, mendidik dan membesarkan peneliti. Karena doa 

dan restu beliau, peneliti sampai menjadi sekarang ini dan sampai pada 

akhir untuk menyelesaikan studi dalam perkuliahan ini. Skripsi ini sengaja 

saya persembahkan kepada beliau sebagai bukti bahwa saya telah  

menyelesaikan amanat yang Ayah dan Ibu berikan kepada boru 

panggoaranmu. Kiranya Tuhan yang Maha Esa selalu melimpahkan 

rahmat dan hidayahnya kepada beliau berdua. 

 Orang Tua kedua peneliti, A. Panjaitan dan Netty Siagian. Terima kasih 

banyak telah menjadi orang tua pengganti bagi peneliti selama proses 

perkuliahan, memberikan dukungan, arahan, motivasi serta bantuan 

kepada peneliti. 
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 Sahabat- sahabat seperjuangan peneliti. Abet Nego Silaen, Joseph 

Vayoiniga Zebua, Elwi Astrinawati Simbolon, Lestari Hasimpulan 

Sianipar, dan Lia Santika Hutasoit. Terima kasih telah melewati waktu 

kebersamaan selama beberapa tahun ini dengan banyak memberi motivasi, 

semangat, saran dan nasehat yang membangun bagi peneliti, semoga apa 

yang kita cita-citakan dapat terwujud baik itu cita maupun cinta. 

 Terimakasih kepada semua teman-teman satu PPL di SMK Penerbangan 

Pulau Brayen Darat, terkhusus untuk Pardamean Siagian yang bersedia 

menemani peneliti untuk mencari sumber-sumber buku untuk melengkapi 

daftar pustaka bagi peneliti. 

 Terimakasih kepada teman- teman peneliti. Bang Fandi Ahmad, Hilda, 

Nurma Sihotang yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi 

peneliti selama proses penyusunan skripsi. 

 Terkhusus kepada Eliezer Sinambela tersayang, terimakasih banyak atas 

bantuan yang diberikan selama peneliti memulai perkuliahan hingga saat 

ini, karena selalu bersedia menjadi abang pengganti bagi peneliti. Semoga 

apa yang dicita-citakan dapat terwujud 

 Terimakasih banyak kepada semua pihak atas semua bantuan dan 

kemudahan yang telah diberikan kepada peneliti selama proses penelitian  

di SMA R.A.KARTINI Tebing Tinggi. 

 Teman PPL SMK PENERBANGAN, peneliti mengucapkan banyak 

terimakasih untuk semua kenangan yang telah kita lewati bersama, semoga 

kedepannya kita semua bisa sukses. 
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 Teman-teman Reguler A 2013 Pendidikan Sejarah, peneliti mengucapkan 

banyak terimakasih untuk semua kenangan yang telah kita lewati selama 4 

tahun, semoga kedepannya kita semua bisa sukses. 

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 

terimakasih, peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi 

ini bermanfat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi yang membacanya, 

khususnya di wilayah Fakultas Ilmu Sosial. 
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