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dihadapi oleh peneliti, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi 

ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih, 

khususnya kepada Drs. Liber Siagian, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 
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telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menduduki bangku 

perkuliahan di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

12. Bapak Jhon selaku staff tata usaha di Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

13. Kepala sekolah, staff tata usaha, guru SMA Negeri 1 Sipahutar dan Siswa 

SMA Negeri 1 Sipahutar yang menjadi responden saya. 

14. Teristimewa untuk kedua Orang Tua tercinta saya, Bapak Senter Panjaitan 

dan Ibu Dorta Tampubolon yang telah membesarkan, mendidik, 

memberikan kasih sayang dan cinta yang sangat besar kepada saya, dan 

yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan pengorbanan yang 

sangat luar biasa, juga selalu memberikan konstribusi moril maupun 

materil terhadap saya dan selalu mendoakan peneliti selama menjalani 

perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini. 

15. Terkhusus juga kepada abang saya tersayang Rijal Panjaitan, dan adik-
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terhingga kepada saya, yang selalu menemani, mendukung, memotivasi 

saya, yang membuat saya melupakan lelah dalam menyelesaikan skripsi 
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