
 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menyelesaikan studi di Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Univesitas Negeri Medan.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan 

yang dihadapi terutama dari segi ilmu pengetahuan yang terbatas. Untuk itu 

penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Deny 

Setiawan, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan 

masukan dan bimbingan bagi penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya.  

Penulis menyadari selaku manusia biasa tak luput dari kesalahan “Tidak 

ada gading yang tak retak, kalau tidak retak, bukanlah gading, maka Tidak ada 

manusia yang tidak punya kesalahan kalau tidak punya kesalahan bukanlah 

manusia”. Oleh karena itu, penulis menyampaikan mohon maaf yang setinggi-

tingginya dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis baik moril dan maupun materil. Teristimewa penulis ucapan 

terimakasih kepada kedua orangtuaku tercinta,  Ibunda Helminar Siahaan dan 

Ayahanda Burman Simamora, yang terus memberikan motivasi, kasih sayang, 

doa, serta perjuangannya untuk menguliahkan ananda sehingga ananda dapat 

memperoleh gelar sarjana. Demikian juga semua pihak yang turut serta 



 
 

memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulisan proposal ini 

penulis mengucapkan terimakasih banyak.    

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melaksanakan 

studi di Universitas Negeri Medan.  

2. Bapak Dr. H. Restu, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan 

3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Pembantu Dekan I Fakultas Imu Sosial 

4. Bapak Drs. Sugiharto, M.Si selaku Pembantu Dekan II Fakultas Imu Sosial  

5. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu 

Sosial. 

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

Kewarganegaraan 

7. Bapak Parlaungan G. Siahaan SH.M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

8. Ibu Dra. Rosnah Siregar, S.H,M.Si sebagai Dosen Penguji Utama sekaligus 

Dosen  Pembimbing Akademik  yang memberikan saran dan petunjuk kepada 

penulis 

9. Bapak Drs. Halking,M.Si sebagai Dosen Penguji Utama yang memberikan 

masukan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 



 
 

10. Ibu  Sri Yunita, S.Pd,M.Pd sebagai Dosen Penguji bebas yang memberikan 

banyak masukan kepada penulis.  

11. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan beserta para staf administrasinya 

yang memberikan bantuan dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti 

mata kuliah dibangku perkuliahan 

12. Bapak Mulyadi, S.Pd,.M.Si selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Percut Sei Tuan 

yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian  

13. Bapak Iswandi,S.Pd selaku PKS bidang kurikulum SMAN 1 Percut Sei Tuan 

yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian  

14. Ibu Lesna Sembiring, S.Pd selaku guru bidang studi PKn serta bapak, ibu guru 

SMAN 1 Percut Sei Tuan yang telah banyak memberikan bantuan dan 

kerjasama yang baik selama penulis melakukan penelitian di sekolah tersebut 

15. Kepada seluruh siswa-siswi kelas XI IPA3 yang telah melakukan kerjasama 

yang baik selama penulis melakukan penelitian dikelas tersebut 

16. Terspesial buat keluarga abangda Rudi H Simamora, SE dan kakak ipar Laura 

Rajagukguk, SE, dan kepada abangda Titus Darsono Simamora, SE, yang 

telah memberikan saya motivasi,dorongan dan didikan baik secara moril 

maupun materil hingga mengantar penulis sampai kejenjang sarjana, begitu 

juga adik-adik saya yang tercinta Siti Dewi K. Simamora, Evalina Simamora, 

Lamtiur Simamora dan Noel Irwan Simamora dan keponakan penulis Jeslyn 

rey patrisia simamora serta seluruh keluarga penulis yang tak henti-hentinya 



 
 

memberikan doa, dukungan dan motivasi, juga semangat sehingga dapat 

menyelesaikan studi S-1 di Universitas Negeri Medan 

17. Terimakasih juga buat abang/kakak tersayang Erni jureta Sianturi, S.Farm, 

Gugun Bintang, SE, Rifka Situmorang S.Pd, yang selalu memberikan arahan, 

doa, serta motivasi kepada penulis. 

18. Dan tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta kost 

Aspuaka Lopito Markasih, A.Md, Rajinda Bintang,ST, Boy Situmeang, 

Wandi Manullang, Janji, Natal, Dedy, Gabriel Sagala, Natan Pangaribuan 

serta Nantulang/Tulang Kost Aspuaka yang telah banyak membantu dan tak 

lelah memberi motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini 

19. Terimakasih juga kepada kekasih tercinta abangda Emilius Manalu, S.Pd yang 

setiap saat memberikan motivasi, dukungan, semangat dan doa yang tulus 

terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

20. Teman-teman kelas reguler-A angkatan 2010, Fitri maria turnip, Riona 

Simangunsong, Madonna Simanjuntak, Agnes sijabat, Triani Barus,Desi 

Turnip, Dek Sandro Tua Bali, Rianto Simanihuruk, Melda Pakpahan. Loisa 

Sipahutar, Rosmaida Sianturi serta seluruh teman-teman regular-A yang tak 

bisa saya sebutkan seluruhnya 

21. Teman-teman PPLT 2013 SMA N 2 Bandar, Robasa,Ruth Sinaga, Loranty 

Simanjuntak, Fitri Ritonga, Armando Simarmata,Katrin Situngkir, Melvi, 

Febri Sihaloho, serta teman lainnya yang tak bisa saya sebutkan seluruhnya. 



 
 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi 

ini, penulis menyadari masih ada kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. 

Untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya 

skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya dalam bidang 

pendidikan.  
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