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KATA PENGANTAR. 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas kasih dan karunianNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

bagi mahasiswa yang progam strata satu (S1) dalam menyelesaikan studinya.  Dan 

guna meraih gelar Sarjana Pendidikan dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Adapun judul dari proprosal ini adalah penerapan model pembelajaran 

Marry Go Round dengan strategi Everyone Is A Teacher Here dalam 

meningkatkan kualitas berargumen siswa pada mata  pelajaran PKn kelas X-I 

SMA Swasta Teladan Pematangsiantar Tahun Pelajaran 2013/2014.  

Dalam penulisan proposal ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari 

berbagai pihak sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor 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 Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan. 

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

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

Sosial Universitas Negeri Medan dan sekaligus sebagai Dosen pembimbing 

akademik penulis. 

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

Kewarganegaraan (PP-Kn)  

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

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PP-Kn)  

8. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi penulis 

yang telah banyak memberi saran dan masukan dengan penuh kesabaran 

kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini. 

9. Ibu Dra. Rosnah Siregar, SH, M.Si  dan Ibu Sri Yunita, S.Pd, M.Pd selaku 

Dosen Penguji penulis. 

10. Bapak/Ibu dosen jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PP-Kn) 

yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama dalam 

perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. 

11. Kepada Bapak Joni sebagai pegawai tata usaha jurusan PPKn yang sudah 

banyak membantu penulis dalam mempercepat proses penyiapan berkas-

berkas penulis. 

12. Kepada kepala sekolah SMA Teladan Pematangsiantar, yang sudah 

memmbantu penulis mengadakan pnelitian di tempat yang dimpimmpin. 

13. Kepada Ibu D. Siagian selaku pamong penulis semasa PPLT yang sudah 

banyak member semangat dan pengalaman mengajar di SMA Teladan 

Pematangsiantar. 
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14. Yang teristimewa kepada orang yang paling saya sayangi yaitu kedua orang 

tua saya, Ayahanda tersayang D.Situmorang dan Ibunda tersayang 

T.Simbolon yang telah membesarkan dan memberikan kesempatan, dukungan 

semangat, doa serta moril dan materil sampai terselesainya skripsi ini. 

15. Kepada saudara/i  saya yang tersayang, kak Junika Situmorang, adek Derikson 

Situmorang, dan adek Jefry Situmorang. Terimakasih atas dukungan materil 

dan motivasi mulai dari awal perkuliahan hingga dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

16. Kepada seluruh keluarga besar Situmorang dan Simbolon yang tidak bisa 

disebutkan penulis satu persatu. 

17. Kepada teman-teman kelas ekstensi 2010, terimakasih buat dukungan, 

semangat dan kebersamaannya. 

18. Kepada teman-teman seperjuangan seluruh mahasiswa jurusan PP-Kn 

stambuk 2010 UNIMED, terimakasih untuk kerjasamanya. 

19. Terkusus buat sahabat-sahabat saya: Margono, Satdy, Mery, Jekky, Desta,  

Esau,  dan masih banyak teman-teman yang lain yang tidak bisa disebut 

penulis satu persatu. Terimakasih buat dukungan, motivasi, pengertian dan 

kebersamaan yang diberikan mulai dari awal perkuliahan sampai pada 

penyelesaian skripsi ini. 

20. Kepada seluruh keluarga besar HIMAKRIS PP-Kn terimakasih untuk doa dan 

dukungannya. 
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21. Kepada seluruh anggota besar Resimen Mahasiswa SN nagara UNIMED 

terima kasih atas dukungan dan motivasi semangat dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

22. Kepada teman-teman Ikatan Mahasiswa Asal Sumbul (IMAS) yang sudah 

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

23. Kepada guru-guru SMA Negeri 1 Sumbul terimakasih untuk doa dan 

dukungannya. 

24. Kepada seluruh teman-teman/kerabat dan pihak-pihak yang sudah 

berpartisipasi untuk membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini baik 

dalam bentuk moril dan materil yang tidak mungkin saya sebutkan satu 

persatu. 

25. Teristimewa kepada Anna Yanti Siregar S.Pd  yang sudah membantu, dan 

memberi semangat dan motivasi  dalam penyelesaian skripsi ini. 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang ada, penulis 

menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, baik dari 

segi isi maupun tata bahasanya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari para pembaca untuk melengkapi skripsi ini. Akhir kata 

penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

membantu.      

 Medan,   Juni 2014     

 

Darlon Situmorang 
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