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Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan 

lancar serta di berikan kemudahan dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa dalam 

mengerjakan skripsi ini, semua itu karena berkat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa 
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Pendidikan dari Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan. 
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dalamnya kepada: 
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Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Rosnah Siregar, S.H., M.Si sebagai dosen pembimbing Skripsi yang selalu 
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arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

6. Bapak Majda El Muhtaj, M. Hum selaku pembimbing akademik penulis yang 

memberikan nasehat, bimbingan serta motivasi kepada penulis selama menjalankan 

perkuliahan. 

7. Ibu Sri Yunita, S.Pd, M. Pd, selaku Dosen penguji yang telah memberikan saran dan 

masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

8. Bapak Drs. Liber Siagian, M. Si, selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan 

masukan kepada penulis untuk penyempurnaan skripsi dengan baik. 
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dengan baik. 



iv 
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terkait dan pengetahuan serta motivasi yang sangat bermanfaat untuk penulisan skripsi 

penulis. 
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