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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim... 

Alhamdulillah... Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir 

skripsi dengan judul “Hubungan Faktor Eksternal Dengan Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Geografi Kelas XI IIS MAN Tanjungbalai Tahun Pelajaran 

2016/2017”  

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menemukan kendala, namun 

berkat bantuan dan dukungan yang sangat berharga, semua dapat terselesaikan 

dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada :  

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

Medan. 

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

staffnya. 

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

sekaligus sebagai dosen seminar yang telah memberikan banyak masukan 

kepada penulis. 

4. Ibu Dra. Tumiar Sidauruk, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Geografi. 
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5. Ibu Dra. Marlinang Sitompul, M.Pd sebagai dosen pembimbing skripsi yang 

memberikan saran dan bimbingan sampai skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Bapak Drs Muhammad Arif, M.Pd sebagai dosen pembimbing akademik yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis terkait 

akademik sampai penyelesaian skripsi penulis. 

7. Ibu Dra. Elfayetti, M.P sebagai dosen penguji dan ikut serta dalam perbaikan 

skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Geografi yang telah memberikan 

bekal ilmu yang sangat luar biasa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

9. Bapak Hayat Siagian  sebagai Tata Usaha Jurusan Pendidikan Geografi yang 

selalu ada setiap waktu untuk membantu dan tidak hentinya dengan sabar dan 

murah hati memberikan informasi dari awal sampai penyelesaian skripsi ini. 

10. Bapak Syafri Daulae S.Pd sebagai Kepala Sekolah MAN Tanjungbalai, Wakil 

Kepala Madrasah, beserta staffnya dan guru-guru yang mengajar di MAN 

Tanjungbalai khususnya guru geografi Bapak Hadi Wiratama S.Pd yang  telah  

mengiijinkan penulis melakuan penelitian hingga selesai. 

11. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta, Ayahanda Buchori Harahap dan 

Ibunda Nurmala yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril 

maupun materil dan motivasi yang begitu besar bahkan doa yang tiada henti 

sampai sekarang. Semoga ALLAH SWT membalas  pengorbanan dan jasa 

orang tua penulis. 
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12. Kepada adik laki-laki Khairul Anwar Harahap, adik perempuan Kurnia Zahira 

Harahap dan Fadlina Zahara Harahap. Kepada seluruh keluarga besar dan 

saudara penulis ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan doanya. 

13. Abanganda Alan Melza yang juga turut memberikan dukungan,semangat dan 

doa selama proses skripsi ini  berlangsung, semoga selalu diperlancar semua 

urusannya. 

14. Sahabat–sahabat seperjuangan yang telah setia dan bekerja sama menemani 

selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung : Eka Nuriyanti, Safarudin, 

Siti Amelia Harahap, Umi Sakiah dan rekan rekan lainnya di Jurusan 

Pendidikan Geografi terkhusus kelas C reguler stambuk 2013. Semoga tali 

persaudaraan ini akan terjaga sampai kapanpun.  

15. Seluruh teman-teman PPLT SMP Negeri 2 Medan tahun 2016. 

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Kiranya Allah SWT, memberikan berkat dan karuniaNya kepada kita semua. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya di Jurusan Pendidikan 

Geografi Universitas Negeri Medan.  

         Medan,    Juni 2017 

         Penulis 

 

 

 KHAIRANI ULYA HARAHAP 

          NIM. 3131131012 
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