
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahi Robbil’alamin, Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya. Sehingga saya 

dapat meyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Sikap Sosial Di SMA Negeri 1 Bandar 

Pulau” merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Medan 

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan 

terimakasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si 

selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, arahan, 

bantuan, kebaikan dan kesabarannya membimbing penulis hingga akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang teristimewa untuk 

Almarhumah Ibunda Tercinta Idaroyani S.Pd yang telah memberikan saya 

kesempatan untuk menikmati indahnya menimba ilmu di Universitas Negeri 

Medan ini walaupun dalam keadaan sakit dan lemah, terima kasih untuk kerja 

keras dan kasih sayangmu yang tulus, doa, didikan, dan motivasi kepada saya 

selama ini, semoga dengan ini saya bisa mewujudkan amanat Alamarhumah 

Ibunda Tercinta. Serta kepada Abangda Denni Al Vazri dan Adinda Fitri Chairani 

yang selalu mendoakan kelancaran segala proses pendidikan saya hingga akhir. 



 

 

Selesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari berbagai pihak sehingga pada 

kesempatan ini penulis dengan segala penuh rasa hormat mengucapkan 

terimakasih yang sebesar besarnya kepada : 

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

Negeri Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan beserta staf-staf. 

3. Ibu Reh Bungana Beru PA, SH., M.Hum selaku ketua Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Arif Wahyudi, SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

5. Bapak Budi Ali Mukmin, S.IP ., M.A selaku Dosen Pembimbing 

Akademik dan Penguji Skripsi yang selalu memberikan arahan dan 

motivasi dalam perkuliahan. 

6. Kepada bapak Joni selaku Staf  Tata Usaha Jurusan PPKn yang sudah 

banyak membantu kelancaran dan kelenkapan berkas-berkas dalam 

penyelesaian skripsi penulis. 

7. Kepada Bapak Plt. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Pulau 

Jonner Sitorus, S.Pd. yang sudah membantu dan memberi kesempatan 

bagi penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 
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8. Kepada murid-murid kelas XI SMA Negeri 1 Bandar Pulau yang telah 

ikut membantu dalam proses penelitian. 

9. Kepada Rekan-rekan PPLT di SMP MUHAMMADIYAH 1 Medan 

yang telah bekerjasama dalam kegiatan PPLT. 

10. Kepada teman-teman Kelas Reguler B’2014 yang selalu memberikan 

semangat dan terima kasihmenjadi teman belajar yang asik selama 4 

tahun perkuliahan yang kita lalui bersama. 

11. Kepada teman seperjuangan sekaligus sahabat tersayang dari awal 

perkuliahan hingga akhir yaitu Ranita Sari yang sudah bersama-sama 

menjalani hari-hari perkuliahan penuh kenangan dan cerita didalamnya 

sampai akhir dan berhasil bersama. 

12. Kepada teman Kost C’58 terimakasih telah menjadi keluarga dan 

menjadi sebuah cerita pengalaman hidup yang tak ada duanya.  

13. Kepada Pandi Hardiansyah Tambunan yang selalu ada dan siap 

membantu dan berbagai cerita dalam perkuliahan masing-masing, 

siapapun yang lebih dulu wisuda, semoga semuanya berkah.  

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaaat bagi kemajuan 

pendidikan yang telah dicita-citakan. Sekian dan terima kasih. Wassalam. 

Medan,       Mei  2018 
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