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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan 

Hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan 

perkuliahan pada program S-1 Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan. Adapun judul skripsi ini adalah “Peranan 

Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Karakter disiplin 

Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 11 Medan  Tahun Pelajaran 2015/ 2016”. 

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala dan hambatan yang 

dihadapi, namun berkat bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, 

akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada  kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, S.H, M.Hum  

selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan, serta terima kasih banyak kepada Ibu Sri 

Yunita,S.Pd,M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk serta saran-saran demi 

kesempurnaan penyusunan skripsi ini. 

 Dan rasa terima kasih yang teristimewa kepada kedua orang tua saya yaitu 

Ayahanda Abdul Bahri Lubis dan  Ibunda Nurkhairiyah Siregar, S.Pd yang 

dengan penuh kesabaran mendidik, memotivasi, memberikan semangat yang luar 

biasa dan juga pengorbanan yang begitu besar beserta doa yang begitu tulus 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.  
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Selanjutnya ucapan terima kasih penulis yang tak terhingga 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. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si  selaku wakil Dekan I Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan sekaligus dosen Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

4. Bapak Arif Wahyudi, S.H, Selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Rosnah Siregar, Selaku dosen Pembimbing Akademik dan juga 

sebagai penguji yang telah banyak memberikan masukkan, arahan dan 

saran dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Halking, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan 

saran dan masukan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. 

7. Ibu Hodriani, S.Sos.,M.AP.,M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan penyusunan skripsi 

ini. 

8. Seluruh bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Universitas Negeri 

Medan, khususnya di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang telah banyak 

memberi bekal ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan. 
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9. Terima kasih kepada Bapak Lumbantoruan, M.Pd, selaku Kepala Sekolah 

SMA Negeri 11 Medan dan seluruh jajaran mulai dari guru-guru, serta 

para siswa-siswi yang bersedia sebagai objek dalam penyusunan skripsi 

ini. 

10. Bapak Joni selaku bagian Tata usaha Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan  Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang 

telah banyak membantu dalam kelengkapan berkas yang dibutuhkan. 

11. Terima kasih juga buat Abang saya Mansyur Lubis, SST dan juga adik 

saya Abdul Rahman Lubis yang selalu memberikan dorongan motivasi 

yang banyak selama perkuliahan dan memberikan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yaitu : Nahdyah Sari Daulay, 

Intan Widi Arista, Try Widianty, Rizky Adelina, Almi Pratiwi Tarigan 

yang selalu memberikan semangat, motivasi dan selalu membantu penulis  

selama perkulihan serta dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13.  Buat teman-teman seangkatan terkhusus buat ekstensi B stambuk 2012 

yang merupakan teman seperjuangan selama menimbah ilmu di Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan sama-sama berjuang 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Kepada semua teman-teman  PPLT SMP Pembangunan Galang yang 

pernah hadir dalam kehidupanku yang memberikan masukkan dan 

dorongan serta semangat dalam penyusunan skripsi ini terkhusus buat: 

Fatma Elviana, Yohanna Lubis, Fitriana dan juga Chandra H. 



v 
 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak  yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

menyadari bahwa masih ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu 

saya sebagai penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya 

lebih sempurna. 

Harapan saya sebagai penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua 

yang memerlukannya. 
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