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Asalamu’alaikum Wr. Wb 

  Alhamdulillah rabiial’alamin, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan 

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir bagi mahasiswa untuk memperoleh 

gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Skripsi ini 

berjudul “pengaruh sosial ekonomi keluarga terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

PKn kelas VIII semester ganjil I SMP PGRI 9 Percut Sei Tuan tahun pelajaran 2011/2012 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dan masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun teknik penulisannya, 

oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Sungguh banyak bantuan yang penulis dapat dari berbagai pihak, untuk itu penulis 

mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan, pada 

kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

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

(UNIMED). 

2. Bapak Drs. H. Restu, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNIMED. 

3. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PP-Kn). 



4. Bapak Parlaungan G Siahaan SH.M Hum selaku Seketaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PP-Kn). 

5. Ibu Dra. Siti Bunga, SH. M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi  yang telah dengan penuh 

kesabaran selalu memberi petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan serta saran-saran kepada 

penulis demi kesempurnaan skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Rosnah Siregar, SH.M.Si, Bapak Liber Siagian, M.Si , Bapak Parlaungan G. 

Siahaan, SH. M.Hum selaku dosen penguji penulis. 

7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PP-Kn) yang telah 

membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama dalam perkuliahan hingga 

penyelesaian skripsi ini. 

8. Ibu Kepala Sekolah SMP PGRI 9 Percut Sei Tuan yang telah banyak membantu penulis 

selama di lapangan. 

9. Siswa-siswi SMP PGRI 9 Percut Sei Tuan terutama kelas VIII yang banyak memberi 

motivasi.  

10. Teristimewa kepada ayahanda Sutrisno Harto dan ibunda Lely Zurtina yang telah mengasuh, 

mendidik, membimbing dan memberi dorongan, bantuan serta dukungan moril dan materil 

kepada penulis, serta doa yang tiada putus-putusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

studi di Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 

11. Terima kasih kepada kakanda Ika Mandasari, Adinda Yogi Andrian dan Keponakan 

tersayang Harkhan Aufar Aditya yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa 

kepada penulis. 

12. Sahabat terbaik penulis  The QUEEN Lya, Yusma, Mutya, Erna, Amey, Santy yang selalu 

memberi motivasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini 



13. Terspesial untuk kekasih tersayang Rahmad Anggi Prahara yang telah memberikan 

semangat dan doa kepada penulis. 

14. Teman-teman mahasiswa PP-KN’08 

15. Dan semua pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materi, yang tidak 

mungkin disebutkan satu persatu. 

 Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita dan 

kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan semoga Allah .SWT selalu melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada kita, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih 

Medan,  Agustus 2012 

Penulis 

 

 

Beby Silvia 

NIM 3083110 

 

 

 

 


	FILE 1 COVER.pdf
	FILE 2 LEMBAR PERSETUJUAN
	FILE 3 LEMBAR PERSETUUAN DAN PENGESAHAN
	FILE 4 KATA PENGANTAR

