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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan Syukur penulis dan segala hormat penulis sampaikan kepada Tuhan 

Yesus Kristus karena kasih setiaNya dan berkat yang melimpah yang telah diberikan 

kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Keteladanan Guru Terhadap Karakter Siswa Di Kelas VIII SMP Negeri 37 

Medan Tahun Pelajaran 2019/2020”. Penelitian ini untuk memenuhi sebagian syarat 

untuk memperoleh   gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. Skripsi ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan pembaca, secara khusus mahasiswa/i Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak  menghadapi kendala dan 

masalah, oleh karena usaha yang maksimal dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada 

penulis serta bantuan dan dukungan  dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini 

dapat selesai.  

 Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang terdalam dan segala 

kerendahan hati kepada Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang selalu memberikan motivasi, arahan, bantuan, kebaikan, ketelitian dari 

awal hingga akhir proses penyusunan skripsi, dan kesabaran membimbing penulis 

hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulis menyampaikan ucapan terima  kasih  yang  terdalam  untuk  kedua 

orang tua tersayang kepada Ayah Ramli Wartawang Sihombing dan Ibu tercinta Mindo 

Elfrida Simanjuntak, S.Pd atas cinta, doa yang selalu menyebut nama penulis di tiap 

hari, dukungan, nasehat, menemani penulis dalam mengerjakan skripsi, selalu memberi 

waktu untuk mengantarkan penulis kemana  
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pun berada, memberi motivasi yang sangat berguna kepada penulis, memberikan kasih 

sayang sepanjang masa sehingga penulis sampai ke titik ini dan tidak lepas dari 

dukungan orangtua dan kepada Kakak tersayang Jeane Ralin Sihombing SE yang telah 

mengingatkan penulis buat mengerjakan skripsi, yang selalu mendoakan tiap proses 

penulis sampai saat ini dan memberi nasihat yang luar biasa agar tetap bersyukur telah 

sampai di titik ini, serta terima kasih buat adik-adikku Yolanda Caroline Sihombing, 

Kristina Sinta Uli Sihombing, dan Berlian Margareta Sihombing yang ikut membantu 

proses skripsi dan selalu menemani penulis dan memberi semangat yang luar biasa 

kepada penulis. 

 Pada kesempatan ini penulis juga berterima kasih kepada : 

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 beserta staf-staf. 

3. Bapak Arif Wahyudi, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

4. Ibu Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan.  
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5. Ibu Julia Ivanna, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik 

dan Penguji Skripsi yang selalu memberi arahan, semangat, dan motivasi 

dalam perkuliahan.  

6. Ibu Dra. Rosnah Siregar, SH., M.Si selaku Dosen Penguji dan Dosen 

Ahli yang telah memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Ibu Dra. Yusna Melianti, SH., MH selaku Dosen Penguji dan Dosen Ahli 

yang telah memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf pegawai di Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

9. Kepada Bapak Joni dan Ibu Shanty selaku Staf Tata Usaha Jurusan PPKn 

yang sudah banyak membantu kelancaran dan kelengkapan berkas-

berkas dalam penyelesaian skripsi penulis. 

10. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Medan  Bapak Sahat 

Marulak, S.Pd., M.Hum. yang sudah membantu dan memberi 

kesempatan bagi penulis dalam melalukan penelitian untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Kepada Bapak Aritonang yang sudah membantu penulis dalam memberi 

waktu untuk penulis untuk melakukan penelitian di sekolah SMP Negeri 

37 Medan untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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12. Kepada seluruh staf dan pegawai serta guru-guru terkhusus Ibu Zainab, 

Ibu Khadimah selaku guru PPKn SMP Negeri 37 Medan penulis 

mengucapkan banyak terima kasih karena telah bersedia untuk 

membantu dalam proses penelitian online dan kepada seluruh siswa kelas 

VIII yang telah menjadi sampel penulis. 

13. Kepada Opungku R.P. Sihombing/ Br. Purba yang ku rindu kan selama 

ini dan kepada Opungku Simanjuntak/T. Br. Parapat memberi semangat 

untuk mengejar gelar dan mendoakan cucu hingga tahap saat ini dan 

selalu ingin tau perkembangan perkuliahan penulis hingga saat ini. 

14. Kepada sahabat-sahabat dari Tk, SD, SMP, SMA yang memberikan 

semangat dan doa kepada  penulis  selama  penulisan  skripsi ini 

berlangsung. Penulis bangga memiliki sahabat seperti kalian. 

15. Kepada Sahabatku Rohana Okta Maria Pandiangan yang selalu 

membantu dan selalu sabar selama ini kepada penulis. Penulis bangga 

mempunyai sahabat dari awal perkuliahan sampe di titik ini. 

16. Kepada Sahabat baikku “Phuhyin” selama perkuliahan Siti Roilah 

Nasution, Rohana Okta Maria Pandiangan, Tinsi Aidola Aritonang, John 

Elton Sihombing dan Melati Susiana Veronika Situmorang.  Terima 

kasih  buat  canda,  tawa, suka, dan  duka  bersama  kalian. Penulis 

sangat bersyukur mengenal pribadi-pribadi unik seperti 
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Terima kasih  buat  canda,  tawa, suka, dan  duka  bersama  kalian. 

Penulis sangat bersyukur mengenal pribadi-pribadi unik seperti kalian. 

Kiranya  hubungan  pertemanan yang sudah dijalani selama empat tahun 

dapat terus dijalin sekalipun jarak akan menjauhkan kita. Semoga 

kebaikan dan kesuksesan menemani perjalanan kita ke depan. 

17. Kepada sahabat baikku “Bambank Gemesh” selama KKN di Desa Suka 

Jadi pada Tahun 2019 Dian Wahyudi, Lamroito Lumbantoruan, Siska 

Sitorus, Sanita Silaban, Rizky Indah Sari Hasibuan, Nabilatul, dan Rina 

Chaniago. Terima kasih buat suka dan duka bersama kalian yang boleh 

dijalin di antara kita dan atas dukungan semangat dan doa yang 

ditunjukan untuk penulis. Salah satu cara menghilangkan lelah selama 

proses penyusunan skripsi adalah mengingat kalian. Terima kasih buat 

dukungan lewat dunia maya dan nyata. 

18. Kepada Sahabat Baikku “ Lisa Zerina Nasution dan Qonita Nabila” 

Selama Perkuliahan. Terima kasih buat pertemanan, semangat, dan 

kesabaran untuk mendengar penulis hingga sampe di titik ini. 

19. Kepada Teman Magang Pertama, kedua, ketiga. Terima kasih sudah 

hadir dan memberi semangat  buat penulis sampe dititik ini, teman-teman 

magang yang luar biasa. 
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20. Teman-teman Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

terkhusus kelas Mandiri A stambuk 2016 kepada Geng Phuhyin, Geng 

Cugal, Geng kakak adik, Geng Karo-karo marpaung, Geng Gajah Mada, 

Geng Para lelaki Mandiri, Geng Para wanita Mandiri yang telah 

menemani dan mengisi hari-hari penulis dalam kegiatan perkuliahan 

yang berlangsung 4 tahun terakhir dan atas berbagai bantuan, dukungan, 

kerjasama yang sudah dijalani selama ini dan kiranya kesuksesan selalu 

menyertai teman-teman sekalian.  

21. Kepada adik-adik stambuk 2017, 2018, 2019 yang tidak bisa disebut satu 

persatu dan mengisi hari-hari penulis dengan semangat luar biasa dan 

penulis mendoakan agar tetap semangat menjalani  perkuliahan dengan 

harapan lebih hebat lagi dari kami kakak/abang kalian. 

22. Kepada orang-orang yang senantiasa mendukung penulis dalam 

pengerjaan skripsi baik via telepon, Facebook, Instagram, maupun 

WhatsApp atas doa yang dipanjatkan oleh kalian sehingga akhirnya 

penulisan skripsi ini dapat dirampungkan. 

23. Penulis  hendak  menyapa  setiap  nama  yang  tidak  dapat  penulis 

cantumkan satu per satu, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir 

tanpa sepengetahuan  penulis.  Terima  kasih  sebanyak-banyaknya  

kepada  orang-orang  yang  turut  bersukacita  atas  keberhasilan penulis 

menyelesaikan skripsi ini. Tuhan memberkati kita semua. 
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 Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan  kepada 

penulis menjadi berkat bagi kita semua. Sebagai manusia  biasa, tentunya 

penulis masih memiliki banyak kekurangan  pengetahuan dan 

pengalaman pada topik yang diangkat dalam  skripsi ini, dan dalam 

penulisan yang masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, 

penulis sangat senang  jika menerima berbagai masukan dari para 

pembaca baik berupa kritik maupun saran yang sifatnya membangun 

demi  penyempurnaan penulisan-penulisan skripsi di masa yang akan 

datang. 

 

 

Medan,    Oktober  2020 

Penulis 
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