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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim... 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala yang telah memberikan 

rahmad dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Hubungan Persespsi Siswa tentang  Keterampilan Dasar Mengajar Guru 

dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Geografi Kelas XI IPS di SMA 

Swasta Amir Hamzah Tahun Ajaran 2016/2017” 

Penulis  menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan di dalamnya, namun karena bantuan doa dan motivasi terutama 

dari kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda (Bapak Legianto) dan Ibunda (Ibuk 

Sukartik) serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya dapat terselesaikan. Oleh 

karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam–dalamnya 

kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Berkat bantuan dari berbagai pihak serta bimbingan yang diberikan, maka 

pada kesempatan ini dengan rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati, penulis 

mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Prof. Dr.  Syawal Gultom, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Medan 

2. Dra. Nurmala Berutu, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

3. Drs. Ali Nurman, M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan Geografi . 

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

telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis ketika 

melaksanakan penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai 

dengan rencana. 

5. Drs. Mbina Pinem sebagai dosen pembimbing akademik yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis. 



iv 
 

6. Dra. Rosni, M.Pd sebagai dosen ahli yang turut serta membantu penulis dalam 

berdiskusi dan memberikan banyak solusi untuk penelitian ini. 

7. Dra. Elfayetti, M.P sebagai dosen seminar yang telah memberikan arahan 

dan nasehat kepada penulis. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Geografi yang telah 

memberikan bekal ilmu yang tak ternilai hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Kepala Sekolah SMA Swasta Amir Hamzah Bapak Musadad S.Pd beserta 

Guru Geografi  Ibu Santi Putri Sitanggang S.Pd dan staff yang telah 

memberikan kemudahn selama peneliti melakukan penelitian. Serta 

seluruh responden yang bersedia meluangkan waktunya dalam 

memberikan informasi. 

10. Bapak Hayat Siagian yang telah membantu memperlancar proses 

administrasi. 

11. Teristimewa untuk kedua orangtua, Bapak Legianto dan Ibu Sukartik 

sungguh penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya 

doa dan juga dukungan dari keduanya. 

12. Adik dan Abang penulis yang juga turut memberikan dukungan dan 

semangat selama proses skripsi ini  berlangsung, Anita dan Zulfikar 

Siregar. 

13. Sahabat–sahabat seperjuangan yang telah setia menemani selama proses 

penyusunan skripsi ini berlangsung : Siti Amelia Harahap, Khairani Ulya 

Harahap, Safaruddin, Fitriana, Umi Sakiah, Adik Surya Ningsih, dan rekan 
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rekan lainnya di Jurusan Pendidikan Geografi terkhusus kelas C reguler 

2013.  

14. Terkhusus sahabat kost Gang Bersaudara Nomor 10B Siti Sumarni dan 

adik-adik kost yang selalu menyemangati. 

15. Sahabat – sahabat PPLT di SMA N 9 Medan yang selalu menyemangati. 

16. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Dalam skripsi ini, penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan 

dalam penyajian maupun dalam penulisan. Untuk itu penulis banyak 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.  
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