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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala karunia dan rahmatNya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Peran Guru PKn dalam membina 

kesadaran politik siswa di SMA Santo Petrus Medan Tahun Pelajaran 

2015/2016 “.  

 Adapun maksud dan tujuan dari penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan 

di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu penulis dengan rendah hati mengharapkan masukan dan kritikan yang 

sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Atas masukan 

yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih.  

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan hambatan. Penulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada Drs.Halking, M.Si selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta saran 

dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Penulis 

juga mengucapkan banyak terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom,M.Si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan 
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3. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA,SH, ,.Hum selaku ketua jurusan PPKn 

4. Bapak Arief Wahyudi,SH selaku sekretaris jurusan PPKn 

5. Ibu Yusna Melianti, MH selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan arahan dan bimbingannya. 

6. Bapak Budi Ali Mukmin, S.IP.,M.A selaku dosen penguji yang telah 

banyak memberikan arahan dan bimbingannya. 

7. Bapak Prayetno, S.IP.,M.Si. selaku dosen penguji yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan. 

8. Liberty Pakpahan S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Santo Petrus 

Medan dan juga Bapak Ibu Guru yang telah memberikan waktu dan 

tempat bagi saya untuk mengadakan penelitian. 

9. Liberty Pakpahan S.Pd sebagai guru Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di SMA Santo Petrus Medan telah banyak 

membantu penulis  dalam pengumpulan data demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

10. Bapak/Ibu Dosen PPKn Universitas Negeri Medan, yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di 

bangku kuliah 

11. Para staf dan Pegawai PPKn dan Fakultas Ilmu Sosial yang telah 

membantu dalam urusan administrasi selama perkuliahan. 

12. Teristimewa kepada malaikat yang dikirimkan Tuhan , Bapak tercinta 

Marihot Tua Tamba S.E dan Ibu tercinta Tiar Malina Sagala yang telah 

mendidik, membesarkan dan selalu menjadi motivator buat penulis   

dalam menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi wanita yang 
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membanggakan orang tua dan keluarga. Terimakasih buat dukungan 

moril maupun materil serta doa-doanya dan buat segala cinta dan kasih 

sayangnya yang luar biasa. Terima kasih selalu menjadi alasan untuk 

meraih cita-cita dan masa depan yang indah, yang selalu menyukupkan 

semua dengan kasih sayang dan cinta.  

13. Kepada kakak satu satunya Sisilia Emma Cluatta Tamba A.Md  dan 

abang ipar Ferdinan Purba SE,Abang satu satunya Jezzy Alfred Tamba 

dan adik-adikku yang cantik Cindi Renta Rejeki Tamba dan Inki 

Christine Immanuela Tamba juga keponakan saya Natasya Felicia  

Purba yang luu dan pintar. Teima kasih uda selalu jadi motivator dan 

selalu memberi dukungan dan jadi penyemangat buat penulis. Kalian 

semua luar biasa. Kepada semua keluarga yang sudah membantu dan 

mendukung selama perkuliahan sampai saat ini.  

14. Kepada orang terkasih Mario De Timo yang selalu membantu 

memberikan semangat tenaga materi dan terimakasih buat kesetiaanya 

selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga cepat 

menyelesaikan gelar S.Pd nya . 

15. Terimakasih kepada sahabat terbaik dan luar biasa Nova Elita 

Simatupang S.Pd dan Christivanny Br Bangun S.Pd yang selalu setia 

menjadi sahabat selama perkuliahan dan semoga tetap menjadi sahabat 

selamanya.  

16. Dan tidak lupa buat sahabatku yang luar biasa Arihta Sinuhaji S.Pd, 

Emia Pepayosa Ginting S.Pd, Novita Sari Barus S.Pd dan Tiodora 
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Ginting S.Pd yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada 

penulis. 

17. Kepada semua teman teman Reguler B 2012 dan teman-teman PPLt 

2015 SMA Negeri 2 Kabanjahe.  

18. Seluruh teman-teman memberi dukungan kepada penulis yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu.  

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhanlah yang 

melimpahkan berkat dan anugerahNya kepada kita semua. Amin.  

Medan,             2016 

       Penulis 
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