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KATA PENGANTAR 

 Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa memberikan banyak keberkahan, kenikmatan, dan petunjuk serta 

kemudahan yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Implementasi Ekstrakurikuler Pramuka Dalam Penanaman 

Nilai Pendidikan Karakter Pada Pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 

Medan”.Shalawat berangkaikan salam tak lupa pula penulis hadiahkan kepada 

junjungan Nabi Besar Muhammad SAW di mana syafaatnya selalu diharapkan di 

yaumil akhir kelak. 

 Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Selama penyusunan skripsi ini tentunya 

penulis banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat, motivasi yang cukup 

besar, dan bimbingan juga peran serta dari berbagai pihak dalam penulisan ini. 

Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

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

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Brutu, M.Pd selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 
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3. Ibu Dra. Puspitawati, M.Si selaku ketua Program Studi Pendidikan 

Antropologi yang di mana dalam hal ini beliau juga memberikan 

dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi saya. 

4. Ibu Sulian Ekomila, S.Sos.,M.SP, selaku dosen pembimbing skripsi 

penulis yang selalu siap sedia membimbing penulis dalam proses 

pengerjaan skripsi. Beliau selalu meluangkan waktunya untuk memberikan 

motivasi, bimbingan, dukungan, dan mendoakan penulis agar penelitian 

yang dilakukan berjalan dengan lancar.  

5. Ibu Dra. Trisni Andayani, M.Si selaku dosen pembimbing akademik 

sekaligus penguji I saya yang telah membimbing penulis selama 

perkuliahan dan banyak memberikan masukan, motivasi, dan kritikan yang 

membangun, guna terselesaikannya penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Dr. Nurjannah, M.Pd selaku dosen penguji II yang banyak 

memberikan kritikan, saran, arahan, motivasi, dan selalu meluangkan 

waktunya untuk penulis. Di mana saran dan kritikan beliau sangat 

membantu penulis dalam pengerjaan skripsi. 

7. Bapak Wakil Dekan III Drs. Waston Malau, M.SP selaku dosen penguji III 

yang banyak memberikan masukan kepada penulis terkait dengan 

penulisan skripsi ini.  

8. Kepada seluruh dosen-dosen Pendidikan Antropologi terima kasih telah 

membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta nasihat juga 

motivasi yang diberikan penulis selama penulis duduk dibangku kuliah. 

Terkhusus untuk Bang Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si yang telah 
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memberikan saran, motivasi dan referensi kepada penulis. Ibu Dr. 

Rosramadhana, M.Si yang menjadi inspirasi penulis untuk menulis di 

bidang pendidikan. Dan Bapak Drs. Tumpal Simarmata, M.Si yang 

memberikan masukan dan juga saran untuk menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

9. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Almarhum Martaon Lubis dan 

Laili Suryani Nasution, rangkaian kata-kata tidaklah cukup untuk 

mengungkapkan rasa syukur atas kasih sayang yang telah kalian berikan 

kepada penulis sehingga sampai pada tahap ini. Terima kasih kepada 

mamak kami, komandan kami, dan terkadang sebagai sahabat penulis 

untuk kasih sayang, nasihat, waktu, motivasi, dukungan dan bimbingan 

yang selalu mamak berikan. Jika Raja Ampat adalah sepenggal surga di 

bumi, maka Mamak adalah sesosok makhluk surga yang ada di bumi. 

Tanpanya penulis bukanlah siapa-siapa. 

10. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh saudara-saudara 

penulis, tulang, nantulang, udak, nanguda, amangboru, bou, etek dan ujing 

yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk 

menyelesaikan studinya. Terkhusus kepada opung Malik dan kakek 

Muhammad yang telah memberikan saudara-saudara yang luar biasa ini. 

Terima kasih juga kepada sepupu-sepupu penulis yang telah memberikan 

motivasi kepada penulis dan  jangan pernah menyerah kepada keadaan 

untuk mendapatkan pendidikan yang baik.  
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11. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada adikku yang luar biasa 

Khairunnisa Lubis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan 

melalui cara yang tidak biasa. Semoga menjadi individu yang lebih baik 

dari abangnya dan menyelesaikan studi dengan baik. Terkhusus kepada 

Mako, Epang, Ikki, Milo dan Kalagondang yang telah memberikan 

hiburan dikala penulis kekurangan semangat menulis.  

12. Wanita terhebat Anita Thresia terima kasih atas motivasi, saran dan 

dukungannya selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung. Terima 

kasih juga atas repetannya, inspirasinya dan semangatnya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

13. Untuk teman - teman SODABELS (Sosiologi 2012),  pangeran sosiologi 

Anwar; dewa Leli dan Asnika; makhluk luar biasa Randy; Yonkou 

Rahmat, Kakume Daniel;  tiga serangkai Chanra, Ika, Ola (CIO); Ibu Rere, 

Rini, Rida, Novita, Ade, Donna, Sri, Nurhalimah dan Yossi; Kak Tenny, 

Hasanah, Christiani; Bang Joy, Ai, Herik, Lukas, Rado dan Evan terima 

kasih untuk motivasi dan waktu yang telah kalian berikan untuk penulis 

terlebih selama perkuliahan berlangsung. Terkhusus untuk Yonkou 

Rahmat dan Kakume Daniel semoga bisa berjumpa lagi di Raftel.  

14. Untuk teman-teman Antropologi 2012 terima kasih penulis ucapkan 

kepada kalian bang Surya, Ricard, Yan, Syuhadi, Apriando, Andika, 

Krisna, Tulus,  kak  Rohmaniah, Erika, Nurcahaya, Lestari, Sinta, Nurtati, 

Gracelia, Nurhamidah, Aulia, Yustri dan Nova serta semua teman-teman 

luar biasa lainnya. Terkhusus kepada ibu pelatih Gadis Anastasia yang 
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telah memberikan inspirasi, dukungan dan motivasinya baik itu didalam 

maupun diluar perkuliahan.  

15. Terima kasih juga untuk teman-teman PPLT Unimed 2015, yakni teman 

teman PPL Barokah SMPN 1 Hinai penulis Ibu Aida, Ibu Ami, Bang 

Amin, Bang Amli, Anakku Anni, Pak Barli, Bang Diwa, Bang Doni, Fadli, 

Ibu Lailan, Ibu Mia, Bang Mustofa, Ibu Novi, Bang Nur, Pak Taufik, 

Ummi Via, dan Ibu Vero. Terima kasih untuk semua dukungannya. 

16. Terima kasih kepada teman – teman, adik – adik  dan kakak - kakak UKM 

Pramuka Unimed terkhusus kepada teman – teman Mataru XXIX pak 

lurah Suryadi dan buk lurah Aini, Dwien, Fauzan, Fauziah, Kak Rinto, 

Kak Husein dan kepada kakak – kakak keren kak Datuk, kak Norma, kak 

Dodi, Kak Ina, kak Daya, kak Hadi, kak Jefry  kak Ardin, kak Eko, kak 

Mustofa, kak Diyah, kak Ana, kak Mayani  dan kak Bagus serta kakak-

kakak lainnya.  Terima atas ilmu-ilmu bermanfaaat yang telah diberikan 

selama ini di Sanggar Hj. Kuning Tarigan. “Tiada Kata Terlambat Untuk 

Belajar dan Berbenah Diri”. 

17. Kakak yang menginspirasi Ayu Febriani, M.Si, Sri Rizki Ananda , 

Nurcahaya Manullang dan Hasanah Lubis yang membantu penulis dalam 

hal penyusunan berkas-berkas. Terima kasih juga untuk para alumni 2008, 

2009, 2010, 2011 dan adik-adik stambuk 2013, 2014, 2015 untuk waktu 

yang telah diberikan selama duduk dibangku perkuliahan. 

18. Terima kasih untuk Kak Yudha, Kak Neneng, Kak Abdillah dan Ibu 

Gundari Priharti (Ibu GP), serta Kak Asrul yang telah membantu penulis 
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dalam hal pemberian informasi hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima 

kasih juga penulis ucapkan kepada adik-adik pramuka Syarfan, Rifi, 

Faisal, Sundari, Fadilah, Sica, Afif, Dina, Fajar, Farhanah dan seluruh 

adik-adik pramuka yang tergabung dalam ekstrakurikuler pramuka Gugus 

Depan 18.015 -18.016 Dewan Ambalan Hasanuddin – Cut Nyak Dhien 

Pangkalan MAN 3 Medan serta kepada pelajar-pelajar di MAN 3 Medan. 

Dan juga terima kasih kepada para pegawai tata usaha MAN 3 Medan 

yang telah membantu penulis dalam urusan surat – menyurat. 

Semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan 

dan semoga segala kerja keras dalam penyelesaian skripsi ini kelak dapat 

bermanfaat bagi seluruh pihak.penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu segala macam kritikan 

dan saran yang membangun penulis terima sebagai suatu bentuk 

perbaikan.Semoga Allah SWT meridhoi tulisan ini sehingga dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. 

Medan, 18 Agustus  2016 

Penulis, 

 

Fitrah Habibullah Lubis 

NIM. 3123122019 

 

 

 

 
 


