
KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar 

sarjana (S.Pd) tepat waktu pada program studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar 

Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya guna 

membimbing kegiatan yang diridhoi Allah SWT. 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “perbandingan hasil belajar 

siswa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menggunakan model 

pembelajaran konvensional dengan model Problem Based Learning di kelas 

XI SMA Kartika 1-2 Medan Tahun Pelajaran 2014/2015”, penulis menyadari 

bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahannya baik penulisan maupun 

lainnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan demi perbaikan skripsi ini. 

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya 

kepada Ayahanda Gunadi dan Ibunda Nafsiah yang telah melahirkan, 

membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta senantiasa 

memberikan doa, dukungan moral dan materil sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 



Dalam penulisan skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih 

kepada : 

 Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd  selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

 Bapak Dr. H. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan 

 Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, S.H, M.Hum  selaku Ketua Jurusan Program 

Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

 Bapak Arif Wahyudi, S.H selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

 Bapak Dr. Deny Setiawan, M.si selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah 

membimbing, memberikan arahan dan masukkan kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

 Ibu Dra. Rosnah Siregar, S.H, M.Si selaku dosen pembimbing akademik 

penulis dan sekaligus sebagai penguji Skripsi. 

 Bapak Buha Simamora, S.H, M.H selaku dosen penguji skripsi penulis 

 Ibu Sri Yunita, S.Pd, M.Pd selaku dosen penguji skripsi penulis. 

 Seluruh Bapak/Ibu dosen jurusan PPKn  serta Bapak Joni yang dengan tulus 

menyampaikan ilmu kepada penulis dan yang telah mempermudah penulis 

dalam semua urusan. 

 Keluarga besar SMA Kartika 1-2 Medan yang telahmempermudah penulis  



selama pelaksanaan penelitian berlangsung. 

 Kakanda tercinta Mira Yanti, AM.AK dan abangda tercinta Ali Syaifuddin 

serta Adiknda tercinta Fitri Sekar Ayu, S.pd dan M. .Rizky Afdillah sebagai 

keluarga yang selalu memotivasi, memberikan doa dan kasih sayang kepada 

penulis. 

 Terkhusus dan terkasih buat Riyaldi Hadinata S.Pd atas doa, motivasi, 

bantuan, pengertian dan kasih sayang yang diberikan kepada Penulis. 

 Teman-teman seperjuanganku Mahasiswa jurusan PPKn Stambuk 2011 

terkhusus kelas reguler Asebagai pemberi perhatian, bantuan, motivasi 

selama kuliah bahkan dalam menyusun skripsi. 

 Sahabat – sahabatku khususnya Hari Ekawati S.Pd, Fitri Wulan Sari, S.Pd, 

Cici Arista Sari, S.Pd, Adhe Firza, S.Pd, Zakki Aufal, S.Pd, Ernawati 

Naibaho, S.Pd, Intan Kurnia, S.Pd,Desi, S.Pd, Fazli Rahcman, S.Pd, Sri 

Purwasih, S.Pd, sebagai pemberi motivasi, bantuan, arahan, serta pengertian 

dan rasa kebersamaan mulai dari awal kuliah sampai akhir penyelesaian 

skripsi ini. Sahabat yang akan selalu ada untuk selamanya. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

para pembaca dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada 

kita.Aamiin. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.   
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