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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin, dengan kerendahan hati puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan 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. 

 Penyelesain skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan 

perkuliahan pada program S-1 di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, untuk memperopleh gelar Sarjana Pendidikan. Skripsi ini 

berjudul “MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN 

MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE ( TPS ) PADA MATA PELAJARAN 

PKn PADA KELAS VII DI SMP NEGERI 1 PANYABUNGAN TAHUN PELAJARAN 

2012/2013 ” 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih 

banyak terdapat kekurangan, baik dari segi teknik penulisan maupun isinya. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini, serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis. 

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih yangsebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, MSi. sebagai Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Dr. H.Restu, MS sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNIMED 
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3. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH sebagai ketua jurusan Pendidikan Pancasila dan  

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik 

Penulis. 

4. Ibu Sri Hadiningrum, SH, M.Hum sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh 

kesabaran dan perhatian telah banyak memberikan bimbingan serta saran-saran kepada 

penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesaipenulisan skripsi. 

5. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si, dan Bapak Drs. Buha Simamora, SH.MH serta Ibu Dra. 

Yusna Melianti, MH selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan masukan dan 

saran. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas 

Ilmu Sosial. 

7. Dan tidak lupa juga saya ucapkan banyak terimakasih kepada Pak Jhon selaku Tata Usaha 

jurusan yang banyak membantu penulis untuk mengeluarkan berbagai surat-surat keperluan 

penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. 

8. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panyabungan Ibu Hj Rismawati Nasution S.Pd.I dan seluruh 

dewan guru beserta staf yang telah membantu kelancaran pengumpulan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

9. Dan paling Teristimewa kepada Ayahanda Muhammad Sofyan Hasibuan dan Ibunda 

Asmaidah Nasution tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang 

yang tulus dan telah berjuang dengan sekuat tenaga dalam membiayai segala kebutuhan 

penulis selama ini, serta banyak memberikan nasehat, semangat, dorongan dan Do’a restu 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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10. Saudara-saudarku yang kusayangi: Abang Sulpan HSB, Abang Adek Hamonangan HSB, 

Adik Muhammad Khatib HSB, Adik yang paling cengeng Atika Wardah HSB, seluruh 

keluarga besar di Panyabungan serta seluruh family yang selalu memberikan dorongan dan 

Semangat serta Do’a demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. 

11. Sahabatku seperjuangan selama 4 tahun perkuliahan di UNIMED jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan yaitu: Ovry Herida, Miftah Yani, Ramadhani Fitriana, Desi Susanti, 

Shopila Putri Sufty, Disty Fatmawati, Kurnia Raudhatu Ridha, dan Dedek Ramayani  yang 

telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis. 

12. Sahabat- sahabat terbaiku Rafiky, Loly ivanna, Putri Alamsyah, Siti Khadijah, Pahrian 

syahputra, Sahrial, yang telah banyak membantu memberikan motivasi, dukungan dan 

bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

13. Serta yang paling spesial buat orang terdekat saya Muhammad Siddiq Ginting yang telah 

banyak memberikan dukungan dan motivasi serta tidak pernah mengenal lelah untuk 

membantu dalam penyusunan skripsini. 

14. Seluruh Rekan Angkatan 2009 baik Reguler maupun Ekstensi.  

Tidak lupa juga penulis ucapkan banyak terima kasihkepada pihak-pihak yang 

memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, 

semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata 

penulis ucapkan ribuan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

Medan,      Juli 2013 
 

Penulis,  
 
 

309 411 006 
Putri Ramadhani 


