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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Shalawat beriringan 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 memberanikan diri untuk menyusun sebuah skripsi 

dalam judul : ”Pengaruh Perilaku Siswa Terhadap Hasil Belajar Pada Mata 

Pelajaran PKn Di Kelas XI MAS Al-Hidayah Kampung Rakyat Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 

Dalam merampungkan tugas akhir 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. 

Dalam kesempatan ini, dengan ketulusan hati penulis, mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

beserta stafnya. 

2. Bapak Dr. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

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

Sosial Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si, selaku pembantu Dekan III Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  

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

dan Kewarganegaraan. 

6. Bapak Parlaungan G Siahaan, SH, M.Hum, selaku sekretaris Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan selaku dosen penguji. 

7. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi penulis 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dari 

awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

8. Ibu Sri Hadiningrum, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing akademik 

sekaligus sebagai dosen penguji penulis. 

9. Ibu Dra. Rosnah Siregar, SH, M.Hum selaku dosen penguji penulis. 

10. 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. 

11. Bapak Lasiono S,Ag, selaku Kepala Sekolah MAS Al-Hidayah Kampung 

Rakyat Beserta para staf pegawai. 

12. Teristimewa pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

dan rasa hormat kepada Ayahanda Jasman, Ibunda Almarhumah Siti Aminah 

dan Mama Kustimah yang atas jerih payahnya telah mengasuh dan 

memberikan bantuan serta dorongan baik moril maupun materil serta doa 
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yang tiada putus-putusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di 

Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

13. Buat abang dan adikku tercinta Kustiar Teguh Pramono, Umy Mahmudah, 

Kusdiar Dery Armedik, dan Fuad Hasan. Penulis ucapkan terima kasih atas 

dorongan dan doanya. 

14. Buat teman terdekat saya dalam suka dan duka dalam meraih cita-cita : Siti 

Rahmi, Teti Karlina, Dedek Ramayani, Maysita damayanti dan Dina Mariana, 

M. Maulana Rizky, Saddam Arni, Agus Andreas dan Angelius P. Simbolon. 

Terima kasih buat kebersamaan dan dukungan yang telah kalian berikan 

kepada penulis, kelak semua itu akan menjadi kenangan indah yang takkan 

terlupakan. 

15. Buat  teman-teman seperjuangan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraa stambuk 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 

terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

16. Terimakasih buat Ariza Pratama Harahap yang telah memberikan doa, serta 

tak bosan-bosanya mendukung dan menyemangati penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

17. Buat teman-teman seperjuangan PPL di SMP N 2 Perbaungan yang telah 

memberikan dukungan, semangat untuk sama-sama menyelesaikan study di 

Universitas Negeri Medan. 
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18. Buat teman-teman kos 133 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, 

terima kasih telah memberikan dukungan dan penyemangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Akhirnya semua jasa dan budi baik penulis terima di atas, penulis 

kembalikan kepada Allah SWT dengan harapan dan doa semoga Allah SWT 

memberikan imbalan kebajikan yang berlipat ganda. Semoga menjadi berkesan 

sepanjang masa dan dijadikan intan kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. 

 

      Medan,       Juli 2013 

      Hormat Saya, 

 

 

 

      Nur Halimah 

  NIM. 309111051 


