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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirar Allah Subhanahuwata’ala, atas 

berkat dan rahmatnya yang telah di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “ pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar 

sejarah siswa MAS YPI Bagan Asahan kelas XI IPS T.P 2017/2018” . penulisan 

skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

 Dalam melaksanakan penelitian maupun penulisan ini, penilis banyak 

mendapatkan dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gulto, M.Pd sebagai rector Universitas Negeri 

Medan beserta staffnya. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd sebagai dekan FIS UNIMED beserta 

staffnya. 

3. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah FIS UNIMED. 

4. Ibu lister Eva Simangunsong, S.Pd. M.A selaku sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah FIS UNIMED. 

5. Terima kasih yang terlebih Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd sebagai 

dosen Pembimbing dan pengarahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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6. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis. Bapak selaku 

dosen pengajar dan penguji yang telah memberikan arahan dalam 

penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si, Bapak Drs, Ponirin, M.Si serta Bapak 

Arfan Diansyah, M.Pd selaku penguji penulis yang telah memberikan 

kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh fungsional dan dosen serta pegawai pada Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

9.  Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah MAS YPI Bagan Asahan 

beserta staff nya. 

10. Teristimewa untuk orang tua penulis, Ayahanda Akhyar dan Ibunda 

Halimah Sinaga yang telah bekerja keras untuk membesarkan, mendidik, 

membimbing, dan mengajari artinya perjuangan hidup serta motivasi 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

11. Teristimewa untuk kakakku Leni Silvia dan Melan Sari, S.Pd yang telah 

memotivasi dan membantu dalam penyelasaian skripsi ini. 

12. Kepada teman-teman Mahasiswa Pendidikan Sejarah terimakasih untuk 

Motivasi dan kebersamaannya yang tidak mudah untuk dilupakan. 
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Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, 

untuk ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca 

untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih 

kepada pihak-pihak yang telah mebantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. Penulis harap semoga Allah Subhanahuwata’ala selalu melimpahkan rahmat 

dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

kita semua, terkhusus Jurusan Pendidikan Sejarah. 

 

       

 


