
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa kerena berkat rahmat-

Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sangat baik. Skripsi ini berjudul,“ 

Penerapan  Pendidikan  Karakter Sebagai Upaya Mengantisipasi Perilaku Menyimpang 

Pada Siswa SMK Negeri 1 Tanjung Pura Tahun Pelajaran 2015 / 2016”. 

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh 

gelar sarjana pendidikan Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Unimed. Penulis 

menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun 

tata bahasanya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun, sehingga bisa dilakukan perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, 

Untuk itu dengan segenap ketulusan hati, penulis banyak mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya kepada : 

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

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

Medan 

3. Ibu Dr. Reh Bungana Beru P.A.M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

meluangkan waktu, pikiran dan memberikan bimbingan serta masukan dari awal sampai 

selesai skripsi ini. 



5. Ibu Dra. Yusna Melianti MH selaku Dosen penguji yang telah banyak meluangkan waktu, 

pikiran dan memberikan bimbingan serta masukan mulai dari awal sampai selesainya skripsi 

ini. 

6. Bapak Dr. Denny Setyawan,M.Si selaku dosen penguji saya yang telah memberikan saran 

dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. 

7. Bapak Dr. Ramli Nur MA selaku dosen penguji saya yang telah memberikan saran dan 

masukan kepada penulis. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti 

perkuliahan, serta staf pegawai di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

9. Bapak Jon di jurusan PPKn yang telah banyak membantu penulis dalam administrasi yang 

dibutuhkan mahasiswa/i dalam menyelesikan skripsi ini. 

10. Terima kasih buat Kepala Sekolah SMKN 1 Tanjung Pura Bapak Drs. Riswan Effendi yang 

telah memberi ijin untuk melakukan penelitian hingga selesai. 

11. Teristimewa buat orang tuaku Ayahanda Juari dan Ibunda Paisah atas pengorbanannya 

selama ini kepada penulis, baik dari segi moril, material, dan untaian doa dan kasih 

sayangnya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan selama 

perkuliahan dan terutama selama penyelesaian skripsi ini. 

12. Terima kasih juga buat abang tersayang, Lilik Syahputra yang telah banyak memberikan 

dukungan kepada penulis selama perkuliahan dan memberikan semangat kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Terima kasih juga buat yang terkasih Tengku Putra Utama SE yang telah memberikan 

dukungan, semangat dan untaian doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 



14. Terima kasih juga buat sahabatku Juliani, Nita Tusriah, Rafani Damanik, Tiamonika dan Tri 

Ulana yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.  

15. Terima Kasih juga buat sahabatku Dewi Pertiwi, Fitria Amarta, Ruhmiati, Rosmawati yang 

telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

16. Terima kasih juga buat teman seperjuangan Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan khususnya kelas Reguler B Stambuk 2012 yang telah memberikan 

dukungan dan kebersamaannya selama perkuliahan. 

17. Terima kasih juga buat teman seperjuangan PPLT 2015 SMK Negeri 1 Tanjung Pura yang 

telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 

Medan,     Mei 2016 

 

Sri Lestari 

 

 

NIM.3122111009 


