
KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 Alhamdulillahirabbil „alamin, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wata‟ala 

yang telah melimpahkan segala rahmat, rezeki dan kasih sayang-Nya sehingga masih diberikan 

kesempatan untuk menghirup udara-Nya dan kesehatan, memperoleh pengetahuan yang diridhoi-

Nya sampai saat ini. Sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyusun dan 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana. 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kesiapan Guru dalam Menerapkan Kurikulum 2013 dan 

Kreativitas Guru Terhadap Pembentukan Karakter (character building)Sisw Pada Mata Pelajaran 

IPS Terpadu di SMP Swasta Harapan Bangsa Kuala Langkat Tahun Ajaran 2013/2014”. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam 

penyelesaiannya. Namun berkah-Nya tidak pernah luput dan bantuan dari semua pihak serta 

usaha yang maksimal, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Atas 

bantuan tersebut, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan  

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan 

3. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Univesitas 

Negeri Medan 

4. Bapak Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Tata 

Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 



5. Bapak Drs. Mayor Sihombing selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak 

memberikan masukan baik dalam bidang hard skill (akademik) dan soft skill (sikap). 

6. Bapak Munajat, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi  yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini 

7. Bapak dan Ibu Dosen Penguji saya yang telah memberikan arahan dan masukan sebagai 

penyempurna skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Administrasi Program Studi Tata Niaga yang turut 

membantu selama kuliah di FE UNIMED. 

9. Bapak Kepala Sekolah Mula Sitepu S.Pd yang telah memberikan bantuan bagi penulis 

untuk mengadakan penelitian. 

10. Bapak – Ibu guru SMP Swasta Harapan Bangsa Kuala Langkat terkhusus Bapak PKS I 

Ermansyah S.Pd selaku pamong saat ppl yang telah memberikan arahan, kemudahan saat 

penelitian berlangsung hingga selesai. 

11. Dengan segenap rasa cinta dan sayangku dengan hormat dan segala kerendahan hati, 

untukmu yang teristimewa dalam hidupku ucapan terima kasihku, rasa syukurku kepada 

kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Rusli dan Ibunda Chadijah yang telah 

bersusah payah, bekerja keras dan memberikan kesabarannya dalam mendorong 

semangat, moral, materil, kasih sayang serta doa yang tiada henti, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi sampaike perguruan tinggi. Tak lupa kakak adik yang memberikan 

semangat dan ketenangan hati disaat penulis mengalami penyurutan semangat ialah Liana 

Chandra A.Md, Muhammad Ichsan dan Adinda Khumairah Azzahra. 

12. Sahabat terdekatku dari mulai mengawali kuliah di fakultas ekonomi hingga detik ini 

(Rina dan Neni) banyak bantuan yang telah diberikan terutama bantuan tenaga pada saat 



penelitian dan lainnya, jasa kalian takkan terlupakan, sahabat yang ada dalam suka dan 

duka. Semoga berkah selalu menghampiri kita Amin  

13. Terima kasih juga kepada Febriza Masrurha, Nanang Tomi Sitorus, Rama, Uci, Fani dan 

lainnya yang  mungkin memberikan banyak dukungan dan semangat kepada penulis. 

14. Buat teman-tema Pendidikan Ekonomi A Reg ‟10 Prodi Tata Niaga terima kasih atas 

kerja sama dan kebersamaannya selama ini. 

15. Buat teman-teman PPLT SMP Swasta Harapan Bangsa Kuala Langkat 2013 terima kasih 

atas kebersamaan dan pengalaman yang tak terlupakan  

Atas segala bantuan dan jasa mereka penulis tidak bias membalasnya selain do‟a, semoga 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala member rahmat dan berkah-Nya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, 

penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya 

pembaca umum. Terima Kasih. 
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