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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahi Rabbil‘alamin, dengan kerendahan hati puji dan syukur 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam 

juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat 

kelak. 

 Penulis dalam hal ini menyusun skripsi dengan judul : Pengaruh Belajar 

Mandiri Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan kelas X SMA An-Nizam Tahun Pelajaran 2012/2013. Dalam 

merampungkan tugas ini penulis banyak menghadapi hambatan baik dari segi 

teknis, waktu, tenaga, serta biaya. Namun dengan petunjuk dan rahmat Allah 

SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari 

berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana 

adanya. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mengikuti 

ujian meja hijau pada Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. Dalam kesempatan ini, dengan ketulusan hati penulis juga mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

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

Negeri Medan 

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

Sosial Universitas Negeri Medan 

4. Ibu Dra. Yusna Melianti, M.H, selaku ketua Jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan dan selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

5. Bapak Parlaungan G. Siahaan, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

6. Ibu Dra.Rosnah Siregar, S.H, M.Si, selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Para staf pengajar/dosen dan pegawai Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan bekal ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. 

8. Teristimewa pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

dan rasa hormat kepada Ayahanda Suwarno dan Ibunda Yusnah yang atas 

jerih payahnya telah mengasuh dan memberikan bantuan serta dorongan baik 

moril maupun materil serta doa yang tiada putus-putusnya dalam studi yang 

sedang penulis jalani.  
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9. Terkasih  penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak abang (Yusrika 

Warnida Hanum, M.Pd dan Efendi, ST) yang selalu memberikan bantuan dan 

motivasi yang luar biasa. 

10. Tersayang penulis mengucapkan kebahagiaan yang tiada tara atas dukungan 

yang kalian berikan kepada penulis, buat kakak, abang, dan adik ( Farida 

Irmaidani, S.Si, Letda Inf Agung Wardiansyah, dan M.Yogi Asmana) penulis 

mengucapkan ribuan terima kasih. 

11. Buat keluarga besar Marsombu Sihol, penulis mengucapkan banyak terima 

kasih atas doa dan dukungannya. 

12. Buat keluarga besar Al-Banna, salam hormat penulis ucapkan atas kerja sama 

dan perhatiannya. 

13. Buat para sahabat seperjuangan Keluarga Parlengan, Noven M Sembiring, 

Evi P Lumbantoruan, Ari K Ketaren, Zulfadly FS Tarigan, M Nur Priandana, 

Jekson W Haloho, dan Rahmawati yang selalu bersama menjalani 

perkuliahan dan saling mengisi dalam segala kekurangan. 

14. Buat  yang teristimewa Melanie Hakim, Am.Keb terima kasih atas segala 

kasih sayang, motivasi, semangat dan pengertiannya selama ini kepada 

penulis. 

15. Buat rekan mahasiswa-mahasiswi stambuk 2009 yang telah memberikan 

doanya kepada penulis. 

16. Buat teman seperjuangan penulis di PPLT SMK Negeri 1 Pantai Cermin  

Kab.Serdang Bedagai Tahun 2012. 
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Semua jasa dan budi baik yang penulis terima di atas, penulis kembalikan 

kepada Allah SWT dengan harapan dan doa semoga Allah SWT memberikan 

imbalan kebajikan yang berlipat ganda.  

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah 

diri, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.  

   

 

     Medan,       Juni 2013 

     Penulis 

 

     Wardinata Handoko 

     NIM. 309 111 078 


