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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang mana atas berkat dan 

karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Guru 

PPKn Dengan Menggunakan Media Power Point Untuk Meningkatkan Minat 

Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Limapuluh Tahun 

Pejaran 2015/2016”. 

Adapun maksud dan tujuan dari penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan hambatan. Penulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Dra. Rosnah Siregar, SH, M.Si selaku 

dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta 

saran dalam penyusunan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini juga penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, sebagai 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, PA, M.Hum, sebagai Ketua Jurusan Pendidikan 
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4. Bapak Arief Wahyudi S.H, M.H sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

5. Bapak Drs. Halking, M.Si sebagai dosen Pembimbing Akademik serta dosen 

penguji utama penulis pada seminar proposal penelitian dan ujian 

mempertahankan skripsi yang telah memberikan saran dalam penulisan 

skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si sebagai dosen penguji penulis pada seminar 

proposal penelitian dan ujian mempertahankan skripsi yang juga telah 

memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si sebagai dosen penguji pada seminar proposal 

penelitian dan ujian mempertahankan skripsi yang telah memberikan kritik 

dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. 

8. Bapak/Ibu dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah 

mengarahkan, memotivasi serta membekali penulis dengan ilmu yang 

berharga selama penulis menjadi mahasiswi. 

9. Bapak Jhoni selaku bagian Tata Usaha Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang telah 

membantu dalam kelengkapan berkas yang dibutuhkan penulis selama 

perkuliahan dan terutama dalam penyelesaian skripsi. 

10. Bapak Drs. Zainal Arifin sebagai Kepala SMA Negeri 1 Limapuluh yang 

telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di sekolah yang beliau 

pimpin. 



iv 
 

11. Ibu Erlina Tambunan, S.Pd dan Ibu Nova Julita, S.Pd sebagai guru mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan juga adik-adik kelas X dan XI di 

SMAN 1 Limapuluh yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan 

penelitian ini. 

12. Spesial untuk orangtua tercinta Ilyas Ahmad dan Rosidah yang selalu member 

semangat dan selalu menopang penulis. Terimakasih untuk do’a, cinta, materi 

dan setiap didikan yang telah diberikan. Hanya ini yang dapat ku 

persembahkan untuk setiap jeripayahmu. 

13. Abang dan adik-adikku (M. Ainul Hafiez, SH, M. Yakhfi Azmi dan Adinda 

Marwah Ahmady) yang telah menjadi saudara-saudari terbaikku dan yang 

selalu jadi penyemangat penulis. 

14. Keluarga terdekatku sekaligus kakak dan abang serta adik sepupuku (Rizca 

Annur Hadya SST dan Khairul Amri, S.Kom serta Siti Muthamiinah) yang 

selalu memotivasi penulis dan memberi fasilitas kepada penulis. 

15. Sahabat penulis yang tersayang Khairunnisa, Toivah Rahma Linda, Rika Putri 

Nasution dan Fariza Yusrizal yang telah membantu dan menyemangati 

penulis dalam penyelesaian skripsi. 

16. Teman-teman seperjuangan di jurusan PPKn terkhusus teman-teman dikelas 

Reguler A 2012 (Sri Suci Rahmadhani, Oksari Anastasya Sihaloho, Siti 

Maryam, Zakaria, Riza Ramadhan Manalu, M. Syukri Alhadi, Grace ST 
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yang memberi banyak warna banyak pengalaman dan kebahagiaan selama 

perkuliahan. 

17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

terimakasih untuk do’a, dukungan dan kerjasamanya. 

Sebelum mengakhiri bagian ini penulis menyadari karena keterbatasan 

kemampuan penulis, skripsi ini tentunya belum sempurna, oleh sebab itu dengan 

rendah hati penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi 

ini dan akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak. 

Semoga Allah slalu memberi perlindungan kepada kita semua. 
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