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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas rahmat dan karunia-Nya serta nikmat yang begitu besar penulis diberi 

kesehatan dan umur panjang sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan dan penyusunan skripsi yang berjudul “Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah (IPM) Sebagai Pembentukan Karakter Siswa di SMA 

SWASTA Muhammadiyah 2 Medan” dengan baik. 

 Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana 

pada program Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Medan. Sebagaimana mestinya, manusia tidak luput dari kesalahan, penulis 

menyadari bahwa penulisan yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna. 

Penulis berharap agar tulisan ini menjadi tambahan literature Sosiologi , khusunya 

Sosiologi Lingkungan. Serta dapat menjadikan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang 

selama ini memberikan pengaruh besar dan bermanfaat bagi penulis dalam 

kelangsungan perkuliahan dan skripsi ini, diantaranya : 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, M.Kes selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dr. Rosramadhana, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Antropologi, 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Daniel H. P. Simanjuntak S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Skripsi  

yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, dan 

ilmunya selama proses dalam mengerjakan skripsi maupun pembelajaran 

selama berkuliah. 

5. Bapak Muhammad Iqbal, M.Si selaku Pembimbing Akademik dan 

sekaligus Penguji I yang telah memberikan masukan, dan arahan untuk 
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menjadikan tulisan ini menjadi lebih baik, serta selalu memberikan nasihat 

dan motivasi  kepada penulis selama masa perkuliahan. 

6. Bapak Dr. Bakhrul Khair Amal, M.Si selaku Penguji II yang yang telah 

memberikan masukan, arahan dan nasihat untuk menjadikan tulisan ini 

menjadi lebih baik. 

7. Ibu Noviy Hasanah, M.Hum selaku Penguji III yang telah memberikan 

masukan, arahan dan nasihat untuk menjadikan tulisan ini menjadi lebih 

baik. 

8. Yang terhormat dan tersayang kedua orangtua saya ayahanda Eddy dan 

Ibunda Tugini serta Mama saya Alm. Sujiana yang telah memberikan 

kasih sayang yang luar biasa kepada penulis, yang selalu mendoakan 

dalam segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat 

pada waktunya. 

9. Kepada teman-teman terdekat saya yaitu Dwi Ana Mendrofa yang sudah 

berjuang bersama dengan penulis selama menjalani perkuliahan dari awal 

sampai akhir, dan juga kepada teman saya Vira Armita NST yang selalu 

menemani saya selama melakukan penelitian. 

10. Kepada Kepala Sekolah SMA Swasta Muhammadiyah 2 Medan yang telah 

memberikan saya izin untuk melakukan penelitian. Dan juga kepada 

Pembina, Pengurus serta Alumni Pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

(IPM) SMA Swasta Muhammadiyah 2 Medan selaku informan, terima 

kasih sudah mengizinkan saya untuk mengikuti kegiatan yang ada di 

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) SMA Swasta Muhammadiyah 2 

Medan dan membantu penulis sehingga  dapat terselesainya skripsi ini 

dengan baik. 

11. Kepada kakak – kakak senior terdekat saya yaitu Dwi Anggraini Tarigan 

dan Afifah Dhaniyah terima kasih sudah membantu penulis selama 

menjalani perkuliahan dari awal sampai akhir . 
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12. Kepada teman - teman terdekat saya yaitu Atiska Surwahardita Lubis dan 

Anggi Tri Rezeky yang menemani saya melakukan penelitian dan yang 

bersedia membantu penulis sehingga  dapat terselesainya skripsi ini 

dengan baik. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan harapan yang besar dari 

penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

 

Medan,     Oktober 2019  

Penulis  
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