
ii 

KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT untuk  segala rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pengaruh 

Model Kooperatif tipe make a match terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

sejarah kelas X di Smk Swasta Mandiri T.A 2018/2019. Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan. Pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan  terima kasih kepada : 

1. Teristimewa saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga 

kepada orang tua tercinta  Bapak Waliadi dan Ibu Manisem yang selalu 

memberikan Doa, dukungan berupa moril dan materil dalam menyelesaikan studi 

di UNIMED, serta Kepada Adik Ema febriana dan Emi febriani yang selalu 

memberikan kasih sayang, semangat, dukungan  dan Doa serta keluarga besar 

lainnya.   

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

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

4. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, 

yang telah banyak membantu penulis dalam bidang akademik dan penyusunan 

skripsi dan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf pegawai Jurusan 

Pendidikan Sejarah yang sudah membantu penulis.  

5. Bapak Ricu Sidiq M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal penulisan 

proposal, penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.  



iii 

6. Ibu Dr. Lukitaningsih, M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik dan penguji, 

Dra. Flores Tanjung, M.A, dan Lister Eva Simangungsong S.Pd, MA sebagi 

dosen penguji yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi penulisan skripsi. 

7. Bapak Franky MS M.Pd., selaku Wakil Kepalah sekolah SMK Mandiri, yang 

telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian serta bapak ibu guru 

sejarah dan siswa kelas X TSM 1, dan X TSM2 yang telah banyak membantu 

penulis selama penelitian berlangsung. 

8. Kepada teman – teman seperjuangan mahasiswa Pendidikan Sejarah  kelas  B 

REG 2014 khususnya teman-teman dekat saya Rahmi, Indri, Sinta, Tusita Sari, 

Dian Ratna Puri yang telah menemani proses perkuliahan selama 4 tahun ini 

hingga penulisan skripsi ini selesai. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata 

bahasa. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun 

demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dalam 

memajukan ilmu pendidikann 

Medan,   September 2018 

Penulis, 

 

 

Cindi Nur Oktapiyani 

NIM.3141121005 


