KATA PENGANTAR

Asalamu’alaikum Wr. Wb
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rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
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dan masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun teknik penulisannya,
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Kewarganegaraan (PP-Kn).

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