
 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan karuniaNya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini 

dengan baik. Ada pun yang di bahas adalah tentang “Pengaruh Metode Belajar 

Kelompok Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PKn di SMA 

KARTIKA I-4 Pematangsiantar pada semester ganjil tahun pelajaran 

2012/2013”. 

 Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan PKn Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. Selain itu, penulis juga berharap kiranya skripsi ini 

dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan pembaca, secara khusus 

mahasiswa/i di Jurusan PKn. 

 Penulis sangat menyadari dan merasakan bahwa terwujudnya skripsi ini 

tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan 

yang tulus kepada : 

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

Medan.  

2. Bapak DR.H.Restu, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

3. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH selaku ketua jurusan PKn Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 
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4. Bapak Parlaungan G.Siahaan, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan PKn 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

5.  Ibu Dra. Rosnah Siregar, SH. M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. Terima 

kasih untuk ilmu dan masukan yang telah diberikan selama penulisan skripsi 

ini. 

6. Ibu Ibu Dra. Yusna Melianti, MH selaku dosen pembimbing akademik, 

sekaligus sebagai dosen pembanding. Terimakasih buat ilmu dan masukan 

yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini. 

7. Kepada Bapak Dr.Deni Setiawan,M,Si dan Ibu Sri Hadiningrum, SH,M.Hum 

selaku Dosen penguji penulis. 

8. Kepada seluruh Dosen Jurusan PKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan. 

9. Kepada seluruh staf tata usaha Jurusan PKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan atas bantuan dalam urusan administrasi. 

10. Dengan segala kerendahan hati ucapan terimakasih ini kupersembahkan 

kepada kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda A.Sinaga dan Ibunda tercinta 

R.Simanjuntak yang telah memberikan dukungan doa, motivasi, semangat 

dan materi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi 

orangtua terhebat buat kami semua.  

11. Teristimewa kepada abangku tercinta yang sangat ku banggakan, Bespando 

Julianto Sinaga. Terimakasih buat perjuangannya dari awal saya masuk 

kuliah sampai sekarang, trimakasih juga buat dukungan dan semangat yang 



 
 

selalu diberikan kepada saya. Sangat mengagumi mu brother. Abang sumber 

inspirasiku. 

12. Terimakasih juga buat kakakku Ernawati Sinaga, Desrita Sinaga,Ronita 

Sinaga, dan buat adikku tersayang Martha Sinaga dan kedua abang ipar ku 

F.Siringo ringo dan R. Siahaan buat semangat dan sdukungannya selama ini. 

Terkhusus buat kedua keponakanku yang sangat lucu, Reyhan Danuarta 

Siahaan dan Natasha Christiani Siahaan. 

13. Trimakasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Swasta Kartika 1-4 

Pematangsiantar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk 

mengadakan penelitian di sekolah tersebut, trimakasih juga kepada murid-

murid kelas X-2 yang telah membantu saya selama proses penelitian 

berlangsung.  

14. Kepada teman teman 1 kost ku buat dukungannya selama ini, kak Ine Sinaga, 

itoku Andes Sinaga, Juniandi Sinaga, apparaku Haposan Situmorang, 

tulangku Sutanto Simanjuntak, dan Fretdy Manurung, Gunawan Manalu, 

Juan Naibaho, Jesika Silalahi, edak ku Chery Siregar dan Elen Simanjuntak.  

15. Kepada sahabat-sahabatku Debi Laia, Elmariani Malau, Berliana Malau, dan 

Melvaria Ambarita yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis. 

16. Kepada kawan-kawan seperjuangan Reguler B’09 Roida Manurung, Diance 

Hutabarat, Santi Purba, Canda Panjaitan, Gentina Pardosi, Rahmawati 

Ruslan,Agus Andreas Tampubolon, Ipank, dan masih banyak lagi yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, doa, dan 



 
 

semangat kepada penulis, terima kasih buat kebersamaan, dan informasi yang 

diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita semua sukses.  

17. Dan yang terakhir terimakasih buat FA buat dukungan dan repetannya yang 

sangat membantu selama proses pembuatan skripsi ini.   

  

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan 

penyusunan skripsi ini. Namun, hal tersebut telah diusahakan semaksimal 

mungkin kesempurnaanya sesuai dengan batas kemampuan yang ada. Oleh karena 

itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih.  
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