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KATA PENGANTAR 

Alhamdullilahi Rabbil‘alamin, dengan kerendahan hati puji dan syukur 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan penulisan 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. 

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam 

penyelesaian perkuliahan program S-1 untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan. Skripsi ini berjudul “Peran Guru PKn Dalam Membina 

Kedisiplinan Siswa SMP Swasta Karya Serdang Kecamatan Lubuk Pakam 

Kabupaten Deli Serdang Tahun Pelajaran 2013 / 2014”. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengalami beberapa hambatan 

yang menjadi pengalaman berharga bagi penulis sendiri, hambatan ini dapat 

teratasi berkat bimbingan dan arahan berbagai pihak. 

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

bapak Drs. Liber Siagian, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan masukan, bimbingan, arahan dan motivasi bagi penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

 Dimana penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Dr. H. Restu, MS sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNIMED 
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3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu 

Sosial (FIS) UNIMED 

4. Ibu Dra. Yusna Melianti, M.H, selaku ketua Jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan, sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis dan juga selaku dosen penguji penulis 

yang telah memberikan masukan dan saran bagi Penulis. 

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

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, selaku dosen penguji penulis 

yang telah memberikan masukan dan saran bagi Penulis. 

6. Ibu Rosnah Siregar, SH, M.Si, dosen penguji penulis yang telah memberikan 

masukan dan saran bagi Penulis. 

7. Para Bapak/Ibu Dosen dan pegawai Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan bekal ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. 

8.  Kepada kepala sekolah Ibu Dra. Asnah Saragih dan Ibu Dewi Ita Nurhaini 

Sinurat S.Pd guru PKn SMP Swasta Karya Serdang Lubuk Pakam yang telah 

memberikan waktunya dalam perolehan data dilapangan untuk kesempurnaan 

skripsi ini 

9. Teristimewa pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

dan rasa hormat kepada Ayahanda Nasruddin S.Pd dan Ibunda Ramlah S.Pd 

tercinta yang atas jerih payahnya telah mengasuh dan memberikan bantuan 

serta dorongan baik moril maupun materil serta doa yang tiada putus-

putusnya kepada penulis 
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10. Kepada keluarga besar penulis, Khoiriah S.Pd, Kholilah. Iklima dan Zulfa 

Idris yang sangat penulis sayangi 

11. Teman-teman seperjuangan stambuk 2009, terima kasih atas motivasi yang 

telah kalian berikan 

12. Amri, Hamdan, Muammar, Adi Nugraha terima kasih telah menjadi saudara 

buatku 

13. Hamido, Aulia, Putri, Eka, Milton, terima kasih telah menjadi kawan canda 

dan tawa bagiku 

14. Yang tersayang Elia, Eva, Maya dan Rodiah terima kasih menjadi teman 

teristimewa dan selalu memberikan motivasi bagiku 

15. Rahma, Dear dan Lestari yang selalu menghiasi tawa, candaan, dan 

kebersamaan dalam rumah kos. 

16. Buat teman seperjuangan penulis PPLT 2012 SMP Swasta Karya Serdang 

Lubuk Pakam, terima kasih atas motivasi yang kalian berikan.   

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat. 
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