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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim... 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual pada Materi Interaksi 

Sosial di Kelas VII SMP Negeri 36 Medan Tahun Ajaran 2019/2020. Skripsi ini 

ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana 

pendidikan pada Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNIMED.  

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan hambatan dan 

menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik 

tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan 

terimakasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM, M.Kes sebagai Rektor Universitas 

Negeri Medan beserta staffnya.  

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

sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya dan 

sabar dalam membimbing serta memberikan masukan mulai sejak awal 

penulisan proposal penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai 

dengan rencana.  

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

serta sebagai dosen penguji. 

4. Ibu Dra. Rosni, M.Pd sebagai dosen pembimbing akademikserta sebagai 

dosen penguji yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat 

kepada penulis.  



iv 
 

5. Ibu Dr. Novida Yenny, M.Si sebagai dosen penguji.  

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Geografi yang telah 

memberikan bekal ilmu hingga penulis dapat menyelesikan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. H. Nampati Ginting, M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMP 

Negeri 36 Medan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan proses 

penelitian hingga selesai.  

8. Ibu Fitra Delita, M.Pd sebagai validator ahli media. 

9. Ibu Dra. Susdianti selaku Guru IPS kelas VII di SMP Negeri 36 Medan 

sebagai validator ahli materi. 

10. Bapak Hayat Siagian selaku Kepala Tata Usaha Jurusan Pendidikan 

Geografi yang selalu membantu dalam memberikan informasi mengenai 

jadwal seminar proposal, sidang meja hijau, dan jadwal lainnya yang 

berkaitan dengan perkembangan skripsi, serta membantu selama proses 

pengurusan surat mulai dari awal penulisan proposal penelitian hingga 

skripsi ini selesai.  

11. Teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahanda Sarimanto dan 

Almarhumah Ibunda Sri Haryani, serta kakak dan adik-adik tercinta yang 

selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas 

skripsi ini. 

12. Terimakasih kepada yang tersayang Imbran, A.md yang selalu ada 

menemani, memberikan semangat serta memberikan memotivasi kepada 

penulis. 
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13. Wiwit Asmayani, Nur Kusuma Sari, Farah Silvia Siregar dan Seri 

Wahyuni Simatupang sebagai sahabat-sahabat yang selalu memberikan 

semangat dalam mengerjakan skripsi ini.  

14. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu.  

Dalam skripsi ini penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan 

dalam penyajian maupun penulisan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan selanjutnya. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, seluruh pembaca an khususnya 

Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNIMED.  

 

 

 Medan,     Januari 2020 

 Penulis 

 

 

 Dewi Sinta Ayu Lestari 

 NIM. 3152131004 

 

 

 

 

 

 


