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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas

segala berkat dan karunianya sehingga  skripsi yang berjudul : Hubungan

Keterampilan  Dasar Mengajar Guru Dengan Hasil Belajar Geografi Pada Materi

Biosfer Di Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Pahae Jae Semester Ganjil T.P 2017/2018

dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah  untuk memenuhi salah satu syarat

bagi mahasiswa program S-1 dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan Geografi  pada program studi Jurusan Pendidikan Geografi

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

Sejak awal menjalani proses pendidikan hingga sampai ketahap

penyusunan skripsi ini banyak kenangan manis dan pahit penulis lewatkan, tetapi

penulis yakin semuanya tidak akan terlewatkan tanpa bantuan, dukungan,

bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak  kepada penulis. Bimbingan dan

motivasi pada penulis juga hadir dari berbagai pihak yang lain, maka pada

kesempatan  ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

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

Medan  dan seluruh stafnya.

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

Universitas Negeri Medan .

3. Bapak Drs. Ali Nurman, M.Si , selaku ketua Jurusan Pendidikan Geografi.
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4. Ibu Dra. Tumiar Sidauruk, M.Si, selaku sekretaris jurusan pendidikan

geografi sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak

memberi masukan dan arahan selama perkuliahan.

5. Bapak Drs. W. Lumbantoruan, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang

telah banyak memberi arahan, saran dan masukan serta waktu dalam

penulisan skripsi.

6. Seluruh  Bapak dan Ibu dosen di jurusan pendidikan geografi  FIS UNIMED

yang telah memberikan pembelajaran untuk kreatif dan inovatif  kepada

penulis  saat perkuliahan.

7. Ibu Dra. Ida Lumbantobing  selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pahae Jae

yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan penelitian di

sekolah tersebut.

8. Ibu Murni Sihombing, S.Pd selaku guru geografi  di SMA Negeri 1 Pahae Jae

yang telah membantu saya selama penelitian skripsi

9. Teristimewah buat kedua orang tua saya yang saya cintai  ayahanda G.

Sihombing S.Pd dan ibunda EB. Simanjuntak yang telah berusaha payah

dalam mengasuh, memberikan kasih sayang, memberikan dukungan  dalam

doa, nasihat, motivasi dan materi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Buat teman-teman mahasiswa jurusan pendidikan geografi  stambuk 2013,

khususnya kelas AB Ekstensi  yang banyak member doa, dukungan dan

motivasi.

Penulis menyadari bahwa  didalam tilisan ini masih banyak terdapat

kekurangan, oleh karena itu diharapkan kritik  dan saran  yang sifatnya

membangun  dari semua pihak demi penyempurnaan selanjutnya. Akhir kata
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penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu

penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya

Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan .

Medan, Oktober 2017

Penulis,

Maruli E.P Sihombing
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