
KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan 

rahmat yang di berikan-Nya sehingga penelitian skiripsi ini dapat diselesaikan dengan baik 

sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa juga sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada 

baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh suritauladan dalam kehidupan 

manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul “Penerapan Media Audio Visual untuk meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Pokok Hakikat Demokrasi Dikelas VIII SMP Negeri 1 Sei Rampah 

Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Ajaran 2013/2014”.  

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan 

perkuliahan S-1 di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

 Penulis Menyadari Bahwa  Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan 

dari berbagai pihak, oleh sebab itu, peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang secara 

langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu 

penulis mengucapkan terimakasih Yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dra. Yusna Melianti, MH 

sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan bagi 

penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Namun berkat usaha dan 

bantuan dari berbagai pihak serta ridho Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan 

walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran dari 

berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 



 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, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Pembantu Dekan I, Bapak Pembantu Dekan II, dan Bapak Pembantu Dekan III 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 

sekaligus Dosen Pembimbing  skripsi ini yang banyak memberikan bimbingan, 

dukungan, dan motivasi serta banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis. 

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

dan Kewarganegaraan 

6. 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. 

7. Bapak Drs. Pednan Lumban Tobing selaku kepala sekolah SMP Negeri I Sei Rampah 

yang telah memeberikan izin pelaksanaan penelitian. 

8. Ibu Misbatul Khairani, SPd. Selaku guru bidang studi PKn serta bapak ibu guru SMP 

Negeri I Sei Rampah yang telah banyak memberikan bantuan dan kerja sama selama 

penulis melakukan penelitian di sekolah tersebut. 



9. Ayahanda tercinta Bapak Amsan Nasution sampai detik ini tak henti – hentinya  berjuang 

memberikan dukungan baik moril maupun meteril kepada ananda sehingga ananda terus 

giat dalam menuntut ilmu. 

10. Ibunda tersayang Masniar, yang sudah bersusah payah memperjuangkan saya, 

memberikan motivasi ketika saya lagi lalai dalam mengerjakan skripsi ini. 

11. Adek tercinta Juita Sari yang telah memberikan saya semangat dalam mengerjakan 

skripsi ini dan memberikan keponakan yang lucu, yang membuat semangat saya tumbuh 

ketika mengingatnya. 

12. Kakanda Subaini nasution yang sudah memberikan nasehat dan yang tidak bisa 

terlupakan sampai kapanpun dalam penyelesaian skripsi ini, Kakanda Cici dan kakanda 

Mimi yang sudah memberikan masukan  dalam penyelesaian skripsi, maupun masukan, 

nasehat dalam hidup kedepannya. 

13. Temanku terkasih Sri Guswinda Siregar yang sudah bersusah payah membantu, 

menemani, dan membimbing baik pada waktu penelitian dan sesudah penelitian dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. 

14. Teman – teman Reguler A yang satu persatu tidak bisa saya sebutkan namanya, 

terimakasih untuk teman kelas yang lain yang sudah ikut membantu saya dalam 

penyelesaian skripsi ini, dan terimakasih untuk semua orang yang sudah membantu dan 

memberikan saya masukan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. 

 

 



Penulis mengharapkan semoga tulisan ini bermanfaat khususnya penulis sendiri dan para 

pembaca pada umumnya dan memberi kritik dan saran dari semua pihak demikian perbaikan 

tulisan masa yang akan datang, kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya ilmu 

pengetahuan Amin. 

 

 

                                            Medan,   Juli 2014 

                                                                      Penulis    

                                                                 

 

 

 

                                                                    

 


