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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha 

Segala Pemilik Nikmat, dan memberi kemudahan sehingga peneliti dapat 

menyusun dan menyelesaikan penelitian ini, sebagai salah satu persyaratan 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan. 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan 

dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran sangat peneliti 

harapkan guna memperbaiki karya tulis di masa yang akan datang. Peneliti 

juga menyadari bahwa penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan 

semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu, 

peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Dr. Sofia Hartati, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ, 

Ibu Dr. Gantina Komalasari, M.Psi., selaku Pembantu Dekan I Fakultas 

Ilmu Pendidikan UNJ. 

2. Bapak Dr. Robinson Situmorang, M.Pd., selaku Ketua Program Studi 

Kurikulum dan Teknologi Pendidikan atas segala pengetahuan, 

bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan selama menjalani masa 

studi. 

3. Ibu Dra. Suprayekti, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. Zuhdy 

Hasibuan, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan 

waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta selalu sabar 

mengahadapi penulis selama penyusunan skripsi. 

4. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Kurikulum dan Teknologi 

Pendidikan UNJ yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis 

menjalani perkuliahan. 
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5. Bapak Abdul Jalil, S.EI., selaku Kepala Madrasah Sullamul Istiqomah 

yang telah member izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. 

Untuk seluruh siswa kelas X yang mau memberikan kesempatan kepada 

peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. 

6. Ahmad Fauzan selaku guru Mata Pelajaran Geografi yang telah banyak 

membantu peneliti dalam segala hal yang dibutuhkan. 

7. Kedua orang tua tersayang, Bapak dan Emak. Terima kasih atas doa dan 

dukungannya. Semoga skripsi ini bisa memberi rasa bangga kepada 

bapak dan emak. 

8. Kakak-kakaku, Mba Rita, Mba Utin, Mba Wiwin, dan adik Melatifani. Serta 

keponakan yang ada saja kelakuan yang bikin ketawa Ibrahim. Akhirnya 

gue lulus jugaaaaa! 

Terakhir peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak atas doa, dukungan, dan semangat. Semoga amal dan jasa dari 

semua pihak yang telah membantu mendapat balasan yang berlipat ganda 

dari Allah. Aamiin. Peneliti menyadari penelitian ini jauh dari sempurna, 

semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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