
iv 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdullilahi Rabbil‘alamin, dengan kerendahan hati puji dan syukur 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan 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. 

Penyelesaian 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 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Skripsi ini berjudul ”Peranan Pendidikan 

Kewarganegaraan  Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa Kelas X 

SMA Negeri 1 Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun Pelajaran 

2012/2013” 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

mungkin masih terdapat banyak 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 penulis mengucapkan banyak terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr Ibnu Hajar Damanik, M.Si sebagai Rektor Universitas 

Negeri Medan. 
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2. Bapak Dr, H.Restu, MS sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNIMED 

3. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH sebagai ketua jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan sekaligus sebagai Pembimbing 

Akademik penulis. 

4. Bapak Drs. Buha Simamora SH,MH sebagai dosen Pembimbing skripsi 

yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah banyak memberikan 

bimbingan serta saran-saran kepada penulis sejak awal penelitian sampai 

dengan selesai penulisan skripsi. 

5. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si, dan Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si, 

selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan masukan dan saran. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 

Fakultas Ilmu Sosial. 

7. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Takengon Bapak Drs. Uswatuddin, M.AP 

dan seluruh dewan guru beserta staf yang telah membantu kelancaran 

pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

8. Teristimewa kepada Ayahanda Muslim S.Pd dan Ibunda Hamidah 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 Doa restu kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan ini penyusunan skripsi ini. 

9. Saudara-saudaraku yang kusayangi: Abang Toni, adik Nanda, adik Nora, 

Adik Pira, seluruh keluarga besar di Nunang dan Tansaril serta seluruh 
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ahli family yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta Doa 

demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. 

10. Untuk nenek tercinta Hj.Fatimah yang telah memberikan doa restu dan 

semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan. 

11. Sahabatku Miftah Yani, Ovri Herida, Putri Ramdhani, Disty Fatmawati, 

Ramadhani Fitriana, Shopila Putri Sufty, dan Kurnia Raudatu Ridha, yang 

telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis. 

12. Sahabat terbaikku di Gg Obat II yakni Sulya Fitri, Elvira Apriani dan 

Afria Ulfa Zahra yang telah banyak membantu memberikan motivasi, 

dukungan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

13. Seluruh Rekan Angkatan 2009 baik Reguler maupun Ekstensi. 

14. Rekan PPLT 2012 SMA Negeri 1 Gebang yakni Hendri, Alfinoza, Anggi, 

Chairul, Dita, Dhani, Hamdi, Tia, dan Yusri yang telah memberikan 

semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 

Dan juga kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis 

yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang 

diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis 

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

      Medan,       Juli 2013 

      Penulis 
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