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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan  syukur kehadirat Bapa di Surga, atas rahmat dan karunia-

Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan 

skripsi ini tepat waktu. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri 
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Dalam penulisan skripsi ini, mulai dari awal hingga akhir penulis banyak 
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dengan tepat waktu.  
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kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom M.Pd selaku rektor Univeritas  Negeri Medan. 
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6. Ibu Dra Yusna Melianti, M.H selaku dosen pembimbing akademik sekaligus 

dosen penguji dalam seminar proposal penelitian dan ujian mempertahankan 

sikripsi yang telah banyak memberikan masukan yang berharga bagi 

kesempurnaan sikripsi ini. 

7. Bapak Drs Liber Siagian M.Si selaku dosen penguji seminar proposal dan ujian 

mempertahankan sikripsi. 
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senantiasa diberikan kepada penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang 

sampai akhir penulisan skripsi ini. 

14. Saudara kandung saya kakak, abang, adik yang saya cintai Hernawati 

Pasaribu, Tandik Muda Pasaribu, Liswanti Pasaribu dan adik saya Reynold 

Pasaribu yang selalu memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.  

15. Buat sahabat saya tercinta, Yeni Pasaribu yang banyak membantu saya, 

Emma Asih Sianturi yang senantiasa menemani saat penelitian, Charuli Pintu 

Batu, Omy Dirgalita, Shela Waskita Amelia Siahaan yang juga selalu 

memotivasi penulis dan mendukung serta selalu memberikan saran sampai 

akhir penulisan skripsi ini dan tak lupa juga buat sahabat saya Ines Stoya 

Simanjuntak yang selalu saya repotkan mengenai baju wisuda, sepatu wisuda 

pokoknya yang selalu dan selalu memberikan semangat. Pokoknya terima 

kasih untuk semuanya sayang. Untuk Eva Novita Cianti yang juga selalu 

memotivasi penulis dan terimakasih buat sahabat-sahabatku yang selalu ada 

bagi penulis dan penulis bersyukur telah memiliki sahabat seperti kalian.  

16. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman baik yang telah menjadi 

bagian hidup saya Sandro Ritonga yang selalu memberikan motivasi kepada 

penulis sampai akhir penulisan skripsi ini. .  

17. Terimakasih buat rekan-rekan juang Reguler A dan B PPKn stambuk 2013 

yang juga selalu mendukung dan memotivasi penulis.  

18. Terimakasih buat teman-teman PPLT SMP Negeri 2 Sunggal, adek 

kesayangan senasib sepenanggungan untuk banyak masalah yang sama 
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Nichy Charlines aritonang dan Heni Andriani Aritonang, itok Ivan Sagala, 

dan poro saya Viktor kalian luar biasa selama PPL. Tidak lupa terima kasih 

juga untuk Ester dan Erlina.  

19. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu dalam tulisan ini, yang mana telah memberikan dukungan, waktu dan 

doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi 

berkat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu penulis 

dengan rendah hati mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

peningkatan pengetahuan dan wawasan kita semua. Atas masukan yang diberikan 

penulis mengucapkan terimakasih. 
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