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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan karuniaNya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Ada pun yang dibahas adalah tentang “Penerapan Model Pembelajaran Two 

Stay Two Stray Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII Di SMP Negeri 2 Silau 

Kahean  Tahun Ajaran 2012/2013”. 

Penulis menyadari, keberadaan skripsi ini bagai setetes air dilaut yang tak 

punya apa-apa, namun dalam penyelesaiannya sangat banyak mendapat bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis sadar bahwa selaku 

manusia biasa tak luput dari kesalahan “Tidak ada gading yang tak retak, kalau 

tidak retak, bukanlah gading. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan, 

kalau tidak punya kesalahan bukanlah manusia”. Oleh karena itu, penulis 

penyampaikan mohon maaf yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik moril 

maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada 

waktunya dengan pembuatan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

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

yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa untuk melanjutkan 

pendidikan kejenjang S-1. 

2. Bapak Dr.H. Restu, MS selaku Dekan FIS UNIMED. 
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3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd. selaku Pembantu Dekan I, Bapak 

Drs.Sugiharto,MSi, Selaku  Pembantu Dekan II dan Bapak Drs. Liber 

Siagian, M.Si Selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan fasilitas 

dan izin penelitian dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Ibu Dra. Yusna Melianti,MH Selaku Ketua Jurusan Pendidikan  Pancasila   

dan Kewarganegaraan UNIMED, dan Bapak Parlaungan Gabriel 

Siahaan,SH,MH, Selaku Sekretaris  Jurusan Pendidikan Pancasila dan     

Kewaganegaraan UNIMED.  

5. Bapak Drs. Buha Simamora SH.MH Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, masukan, dan 

nasehat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan dengan baik. 

6. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu   yang bekerja di PERPUSTAKAAN 

FIS UNIMED yang turut serta dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. 

7. Para dosen dan Asisten Dosen, Staf Administrasi FIS UNIMED yang turut 

serta dalam membantu menyelasaikan skripsi ini. 

8. Terima Kasih Kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Silau Kahaean yang 

telah memberikan izin dan kemudahan untuk melaksanakan penelitian di 

sekolah tersebut. Bapak Juliaman Purba, S.Pd, telah banyak membantu 

saya selama melakukan penelitian. Kepada siswa-siswa kelas VIII 1 SMP 

Negeri 2 Silau Kahaean yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-

persatu, kalian semua tidak akan pernah saya lupakan. 
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9. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta 

buat Ayahanda Jasa Saragih, Ibunda Nurani Purba, dengan sepenuh hati 

telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, semangat dan dorongan 

baik secara moril dan material, mengasuh dan mendidik hingga dapat 

mengantar penulis sampai kejenjang Sarjana. Dan juga kepada Abang 

Janson Saragih dan Jamansyah Saragih, serta buat kakak Masliana Saragih 

dan Adekku tercinta Samadin Saragih yang selalu mendoakan dan 

memberi semangat pada penulis untuk tegar dalam menghadapi kehidupan 

ini. Terima kasih juga buat seseorang yang ada dihatiku yang selalu 

menjadi motivasi untukku. 

10. Spesial thanks for teman satu kamarku yang sangat kusayangi Sri 

Rejekinta Br Sembiring  dan Irma Noviana Br Sembiring dan Juliana yang 

sudah memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menyelesaikan 

skripsi ini dan selalu memberi semangat disaat kita sama-sama 

menghadapi masalah yang sama. 

 

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan 

kemurahan hati bapak/ibu, saudara/I sekalian. Akhir kata penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. 

 

Medan,     Juli 2013 

Penulis 

 

 

Sri Romayanti Saragih 

NIM. 309311050 


