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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim... 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas berkah limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Hubungan Motivasi Belajar Dengan Hasil Belajar Geografi Siswa di 

Kelas X SMA Negeri 5 Takengon Tahun Ajaran 2016/2017”  

Penulis menyadari bahwasannya hambatan dan rintangan dalam penulisan 

dan penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat dihadapi dengan bijak tanpa 

adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

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

Medan beserta staffnya 

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

beserta staffnya 

3. Bapak Drs. Ali Nurman, M.Si, sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Geograf 

sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan nasehat kepada penulis, dan juga  seluruh staff Jurusan 

Pendidikan Geografi. 

4. Bapak Drs. Muhammad Arif sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan banyak waktu dan sabar dalam membimbing, memberikan 

masukkan, dan memberikan arahan mulai dari proses awal penulisan 

proposal penelitian hingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan 

baik. 
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5. Ibu. Dra. Rosni, M.Pd dan Ibu Dra. Tumiar Sidauruk, M.Si sebagai dosen 

penguji. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Geografi yang telah 

memberikan bekal ilmu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Hayat Siagian  sebagai Tata Usaha Jurusan Pendidikan Geografi 

yang selalu ada setiap waktu untuk membantu urusan administrasi selama 

perkuliahan belangsung sampai penyusunan skripsi. 

8. Bapak Drs. Ramada, M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 5 

Takengon beserta staffnya  yang  telah  mengiijinkan penulis melakuan 

proses penelitian hingga selesai. 

9. Ibu Nova Safitri, S.Pd sebagai guru bidang studi geografi yang telah 

membantu dan membimbing saya dalam melakukan penelitian. 

10. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Samsuri dan 

Ibunda Suyanti, atas setiap lantunan do’a, pengorbabanan dan kasih 

sayang yang begitu tulus. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala membalas 

semua kebaikan orang tua penulis dengan balasan syurga-Nya kelak. 

11. Untuk kakak dan abang kandung penulis Lili Sumarni, Barjono, Ernawati, 

Mujiono, dan Yuli Sufajar yang senantiasa memberikan dukungan dan 

semangat dalam setiap langkah penulis, termasuk dalam penulisan skripsi 

ini. 

12. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu berbagi dalam keadaan suka dan 

duka baik dalam perkuliahan maupun penyusunan skripsi: Eka Nuriyanti, 

Khairani Ulya Harahap, Siti Amelia Harahap, Ummi Sakiah, dan tidak 
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terkecuali juga untuk rekan-rekan keluarga besar Jurusan Pendidikan 

Geografi khusunya kelas C reguler stambuk 2013.  

13. Seluruh teman-teman PPLT SMA YPI Amir Hamzah, Medan 2016. 

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih 

dijumpai banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis sangat terbuka 

terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang 

akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pembaca. 
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