
 
 

iii 
 

KATA PENGANTAR    

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan keselamatan dan 

karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Judul skripsi ini adalah “Analisis Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru Geografi di SMA Sederajat se-Kecamatan Ujung Padang”. 

Tujuan dari dibuatnya skripsi ini adalah sebagai kelengkapan tugas dalam 

memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di 

Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan 

bantuan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan 

terimakasih penulis sampaikan kepada : 

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

beserta stafnya. 

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

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

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

beserta stafnya. 

4. Bapak Drs. Muhammad Arif, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

sudah sangat baik membimbing dan memotivasi saya dalam menyelesaikan 

skripsi saya di tengah jadwal beliau yang sangat padat. 

5. Bapak Drs. Ali Nurman, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan masukan-masukan mengenai penulisan skripsi sehingga skripsi 

saya terselesaikan. 



 
 

iv 
 

6. Bapak Drs. Nahor M. Simanungkalit, M.Si selaku dosen pembanding (ahli) 

yang telah memberi kritik dan saran dalam ujian meja hijau mengenai penulisan 

skripsi sehingga saya terselesaikan. 

7. Bapak Drs. Kamarlin Pinem, M.Si selaku dosen pembanding (seminar) yang 

telah memberi kritik dan saran dalam ujian meja hijau mengenai penulisan 

skripsi sehingga saya terselesaikan. 

8. Bapak/Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Geografi yang telah banyak 

memberikan pembelajaran dengan sangat baik serta penuh dengan rasa humor. 

9. Bapak/Ibu karyawan dan pegawai yang berada di Fakultas Ilmu Sosial terutama 

di Jurusan Pendidikan Geografi yang sudah sangat banyak membantu dalam 

penyelesaian berkas-berkas untuk skripsi. Terutama untuk bapak Hayat Siagian 

yang sudah sangat membantu saya dengan segala keramahannya untuk 

menyelesaikan berkas-berkas yang berhubungan dengan perkuliahan. 

10. Bapak kepala sekolah dan guru geografi di SMA sederat se-Kecamatan Ujung 

Padang yang telah memberikan kesempatan serta dukungan kepada penulis 

untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan baik. 

11. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta dan terhebat serta kelaurga besar 

yang telah memberikan kasih sayang, perhatian,dukungan, motivasi, material 

serta do,a yang tulus untuk penulis sehingga penulis sampai pada masa 

sekarang. 

12. Kepada sahabat-sahabat terkasih saya anggap sebagai keluarga sendiri yaitu 

grup bidadari surga : Miftahul Jannah Panjaitan, Leli Selvia Sinaga, Siti Yulia 

Wulandari. 



 
 

v 
 

13. Teruntuk sahabat-sahabat abang cantik ang selalu memberi motivasidan 

semangat kepada penulis  yaitu : Porman Tria Venha Ompusunggu, Morina 

Sembiring, Helpina J Sirait, Maria Saragih, dan Jhon Martin Hutapea. 

14. Keluarga besar mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi khususnya kelas B-

Reguler 2014, penulis berterimakasih untuk kenangan suka maupun duka, 

motivasi, kerjasama,dan dukungannya selama 4 tahun ini. 

 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu 

penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi abanyak pihak. 

 

 

      Medan,  September 2018 

      Penulis  

 

       

      Fitri Chairani 

Nim. 3142131002 

 


