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Segala puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan yang Maha 

Esa, atas segala berkat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan 

pengetahuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik 
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penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di 

Univesitas Negari Medan. Skripsi ini berjudul : “Upaya Guru PPKn Dalam 
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Silimakuta Tahun Pelajaran 2015/2016”. 
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bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
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Dengan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada Drs. Liber Siagian 

M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan 

mimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan 
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ujian mempertahankan skripsi yang telah banyak memberikan masukan 

berharga bagi kesempurnaan skripsi ini. 

4. Ibu Dr. Reh Bungana PA, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan 

5. Bapak Arif Wahyudi, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan 

6. Ibu Sri Hadiningrum, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik 
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mempertahankan skrispsi yang telah banyak memberikan masukan berharga 
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motivasi, dan dukungan moril dan materil yang senantiasa diberikan pada 

penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang. 

10. Bapak Joni selaku Tata usaha Jurusan PPKn yang telah banyak membantu 

dalam kelengkapan berkah yang dibutuhkan penulis. 

11. Bapak Anggiat Haloho S.Pd selaku kepala sekolah kepala sekolah  dan guru-

guru SMP Negeri 1 Silimakuta  
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12. Bapak Drs. Rosendi Sinaga, MM selaku kepala sekolah  dan guru-guru SMP 

Negeri 2 Silimakuta yang membantu penulis dalam proses penelitian. 

13. Ibu  Iren Sitepu S.Pd selaku kepala sekolah dan guru-guru SMP Bunda Mulia 

Saribudolok yang membantu penulis mendapatkan data melalui prose 

penelitian. 

14. Bapak/ibu guru PPKn SMP Negeri 1 silimakuta , SMP Negeri 2 Silimakuta, 

dan SMP Bunda Mulia Saribudolok yang banyak membantu penulis dalam 

melakukan penelitian. 

15. Buat adik-adik saya, Fransisko Limbong, Novri Enjelina Limbong dan 

Geovani Limbong atas dukungannya dalam menyelesaikan pendidikan dan 

tugas akhir. 

16. Keluarga Besar Oppung Leo Bernando Silalahi yang selalu memberi 

dukungan dan motivasi pada penulis 

17. Keluarga besar Oppung Hombar Limbong yang selalu memberi dukungan 

dan motivasi pada penulis. 

18. Buat sahabat-sahabat yang saya kasihi Ratna Sitompul, Yeni Pasaribu, Resina 
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22. Dan tidak lupa juga kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat 

disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, yang mana telah memberi 

dukungan, waktu dan doa sehingga skripsi ni dapat terselesaikan. 

   Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 

menjadi berkat bagi kita semua. Penulis menyadari penulisan skripsi ini banyak 

kekurangan, baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu penulis dengan 

rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peningkatan 

pengetahuan dan wawasan kita semua. Atas masukan yang diberikan penulis 

mengucapkan terimakasih. 

        Medan, April 2016 
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