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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan  syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

rahmat dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan dan 

penyusunan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktu yang direncanakan.  

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pendidikan di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Adapun skripsi ini berjudul 

“Implementasi Pendidikan Karakter dalam Membentuk Moral Siswa 

Melalui Mata Pelajaran Pkn di SMP Negeri 2 Habinsaran  Tahun Pelajaran 

2016/2017”.  

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, baik dari segi tata bahasa maupun segi isinya. Oleh karena itu, penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para 

pembaca sehingga kedepannya penulis dapat melakukan perbaikan demi 

menyempurnakan skripsi ini.  

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung dan membantu terselesainya 

skripsi ini dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang direncanakan. Oleh 

sebab itu dengan segenap ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 
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yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. 
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Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Medan. 

5. Bapak Arief Wahyudi, SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Neger 

Medan.  

6. Bapak Drs. Halking M.Si selaku dosen Penguji Utama sekaligus Pembimbing 
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memberikan masukan dan saran kepada penulis. 
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telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. 
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Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Medan. 

10. Bapak Ungkap Manurung S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 

Habinsaran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian di SMK Negeri 5 Medan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

11. Seluruh guru PKn di SMP Negeri 2Habinsaran  yang telah mendampingi dan 

membantu penulis selama melakukan penelitian di di SMP Negeri 2 
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12. Terima kasih untuk Keluarga Besar Sekolah di SMP Negeri 2Habinsaran, 

baik Bapak dan Ibu Guru, Staff Pegawai dan siswa-siswa yang telah 

mengizinkan, membantu serta menyediakan fasilitas bagi penulis selama 

melakukan penelitian disekolah. 

13. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Marojahan Lubis dan 

Ibunda Esteria  Hutagaol atas pengorbanannya selama ini kepada penulis, 

baik dari segi materi maupun non- materi serta atas segala untaian doa dan 

kasih sayangnya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan 

pendidikan selama perkuliahan dan terutama selama menyelesaikan skripsi 

ini. 

14. Teristimewa untuk kakak saya Fitri Sri Rahayu Lubis, Adik Saya Yusmar 
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15. Teruntuk selururuh teman-teman sepelayanan di NHKBP Pardamean yang 

telah memberikan dukungan doa dan motivasi kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini 
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  Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. 
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