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KATA PENGANTAR 

 

 Puji Tuhan dan syukur penulis dan segala hormat penulis sampaikan  kepada 

Tuhan Yang Maha Esa karena kasih setiaNya, dan berkat yang melimpah yang telah 

diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal 

yang berjudul : “Pengaruh Penampilan Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran PPKn Di SMP N 37 Medan Tahun Pelajaran 2019/2020 “.  Skripsi ini 

merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan 

Pendidikan Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari sepenuhnya penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa 

adanya bimbingan, arahan dan kerja sama yang baik dari semua pihak. Penulis 

menyadari bahwa bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan 

baik dari segi isi maupun bahasanya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan 

kritikan dan saran yang bersifat membangun, sehingga bisa dilakukan perbaikan demi 

kesempurnaan skripsi ini.  

 Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yaitu Toris bukit 

dan Asmawati Br Ginting yang telah tulus ikhlas memberikan kasih saying, doa, 

perhatian, dukunganmoral dan materil yang diberikan selama ini. Terimakasih telah 

meluangkan waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi 

perjalanan hidup penulis agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita. Serta kakak 

dan adik penulis yaitu Eka Lestari Br Bukit dan Winda Br Bukit yang selalu 

membantu dan menyemangati.  
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 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karrena itu 

penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom S.KM., M.Kes sebagai Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd sebagai ketua Jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan. 

3. Ibu Hodriani S. Sos., M.AP., M.Pd sebagai Sekertaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

4. Bapak Arief Wahyudi S.H.,M.H sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan 

5. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya yang 

telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya, memberikan masukan, 

arahan serta petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan selalu 

membalas semua kebaikan bapak dan selalu diberi kesehatan dan panjang 

umur. 

6. Bapak Budi Ali Mukmin S.IP., M.A selaku dosen pembimbing akademik 

(PA) sekaligus penguji skripsi saya yang sudah memberikan arahan, 

bimbingan dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Tuhan selalu membalas 

semua kebaikan bapak dan selalu diberi kesehatan dan panjang umur.  

7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama 

berada di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu 
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Sosial Universitas Negeri Medan yang juga ikut serta dalam mensukseskan 

penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh pegawai-pegawai yang bekerja di Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

9. Kepada Kepala Sekolah SMP N 37 Medan yaitu bapak Sahat Marulak, S.Pd., 

M.Hum yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di SMP N 37 

Medan. 

10. Kepada Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMP N 37 Medan yaitu 

bapak Jannes Aritonang S.Pd yang telah banyak membantu dalam melakukan 

penelitian di SMP N 37 Medan.  

11. Guru PPKn SMP N 37 Medan yaitu Ibu Zaenab S.Pd dan Ibu Kadima S.Pd 

yang telah banyak membantu dalam melakukan penyebaran angket kepada 

siswa. 

12. Seluruh staf dan pegawai SMP N 37 Medan yang telah banyak membantu dan 

memberikan informasi data sekolah. 

13. Siswa-siswi yang telah bersedia mengisi angket penelitian. 

14. Ucapan terimakasih banyak untuk Bapakku TORIS BUKIT yang selalu 

memberikan dukungan baik berupa materi maupun dukungan mental sebagai 

pemicu semangatku dalam mengerjakan skripsi ini ataupun memotivasi ku 

dengan menceritakan tentang anak dari teman-temannya yang juga sedang 

menyusun skripsi sepertiku yang membuatku selalu bersyukur dengan 



 

v 
 

keadaaanku yang sekarang dan juga tetap terpacu dalam mengerjakan skripsi 

ini untuk bisa membanggakannya 

15. Ucapan terimakasih kepada mamakku ASMAWATI BR GINTING yang 

selalu memperhatikan kesehatanku dimana selalu ngecek kadar stressku, 

makananku yang ketika aku capek terus request lauk selalu dikabulkan, 

mengingatkanku dikala aku malas mengerjakan, menyemangatiku selalu dan 

juga tidak pernah berhenti mendoakan ku selama penyusunan skripsi ini.  

16. Kakakku EKA LESTARI BR BUKIT yang selalu menanyakan kabar 

skripsiku dan bukan kabarku, yang selalu merepet ketika aku berleha-leha 

mengerjakannya, yang selalu menceritakan perjuangannya dari awal 

perkuliahan sampai pada tahap penyusunan skripsinya agar dapat 

menyemangatiku sekaligus menekanku. 

17. Adekku WINDA BR BUKIT yang selalu setia mendengar kelu kesahku 

mengenai dunia perkuliahan walaupun dia tidak tau sama sekali, yang selalu 

memberi saran- saran yang dapat menenangkan dalam pengerjaaan skripsi ini. 

18. Abangku JOSHUA SIMANJUNTAK abang satu satunya yang selalu 

mengapresiasi prestasiku baik dari IPK maupun perkebangan skripsiku selalu 

diapresiasi baik. 

19. Teman-teman seperjuangan di kelas Mandiri A PPKn 2016, Reguler A, B, C 

PPKn 2016 terkhusus kelas Mandiri A PPKn 2016  Yulika Crazy People, 

Rohana, John, Tinsy, Melati, Siti Roilah, Qonita, Lisa zerina, Yessi Yunelva, 

Ruri, Merya, Flow, El, Enda, Lea, Farisa, Fitri, Felix, David, Winro, Mumut, 
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Nurul, Nanda, Dian, Liana, Helen, Nova, Rosa, Muharri, Lamris karena 

kurang lebih 4 tahun kita telah bersama-sama di jurusan PPKn. 

20. CUGAL yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan setia 

menemani, menghibur, dan menyemangati. 

21. Sahabatku CUGAL yaitu HELENA GOMES, sahabat yang perkataannya 

selalu dapat membuat orang menjadi bersyukur dengan keadaannya. Banyak 

bantuan dan motivasi yang diberikan mulai dari perkuliahan hingga 

penyusunan skripsi ini.  

22. Sahabatku CUGAL yaitu NURUL MAULIDA, sahabat yang bisa diajak 

susah senang, selalu ada disetiap moment kebersamaan, loyal dalam 

berteman. Kontribusinya langsung di skripsi ini gak ada tapi kontribusinya di 

kehidupanku selama perkuliahan tak bisa diketik. 

23. Sahabatku CUGAL yaitu NOVA MINISO, sahabat yang paling menyebalkan 

dan paing banyak buat aku sedih tapi dia adalah sahabat yang paling kusayang 

karena pribadinya yang gokil dan dewasa pada tempatnya, dia bisa jadi kakak 

yang baik, kawan yang loyal tapi paling sering jadi kang gossip yang paling 

kusukak dari nova yaitu dia ngerti isi hati orang lain. 

24. Sahabatku CUGAL yaitu ACEH NANDA, sahabat yang paling bisa diajak 

janjalan ke banyak tempat dan banyak mall, kawan shooping mulai dari baju 

sampe tas mulai dari murahan sampe bermerk dan hunting makanan baru yang 

cocok untuk mahasiswa, aceh jugak orangnya loyal dalam berkawan dan gak 

hitungan dalam menolong. 
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25. Sahabatku CUGAL yaitu MBAK DIAN, kawan tergokil dan kawan yang 

paling gak jelas baik keberadaannya dan aktivitasnya. Baik dan enak kalo 

dimintai tolong (selama bukan tolong materi) 

26. Sahabatku CUGAL yaitu ROSSA PULUNG ITA PADANG, kawannya yang 

enak diajak bicara kalo soal uang dan tempat tempat baru, pengetahuannya 

luas, informan yang terpercaya, banyak membantu dalam bentuk motivasi dan 

tekanan. 

27. Sahabatku CUGAL yaitu MAMA LINGLING yang telah mengangkat aku 

menjadi anaknya, orangnya loyal dan sering salah bicara, tapi cukup dewasa 

dalam menyikapi kehidupan. 

28. LAMRIS HZ TAMBUNAN telah menjadi teman yang bisa diandalkan ketika 

dibutuhkan, teman yang selalu ada ketika diajak nongkrong, teman yang 

loyal, teman yang berwawasan luas, teman yang paling jahil sekaligus 

menghibur dengan sikapnya yang lambe turah, teman yang baik. 

29. MUHARRI telah menjadi teman yang selalu bisa dimintai tolong, teman yang 

lucu, teman yang bisa diajak kemana aja, teman yang gak pernah bisa marah, 

selalu ketawa dan ngetawain orang lain. 

30. Kelompok kecil rohaniku FAVOR SG yaitu Binnes, Trinanda, Prince dan 

kakak PKK kak Lena yang selalu mendukung, menyemangati dan 

mengingatkan saya. 

31. Kawan kos Jombi (Jomblo Bingung) yaitu Lorisman, Baraus Susi, Kak 

Dinaulitama dan dek Cika yang selalu memberi semangat dan dukungan. 



 

viii 
 

32. Semua pihak yang namanya tidak tercantum tetapi telah banyak membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca. 

Terimakasih.  

 

 

 

Medan, Agustus 2020 

       Penulis 

 

Sry Menita Br Bukit 

NIM. 3162311006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


