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KATA PENGANTAR 

Selaku insan yang beragama Puji dan syukur penulis sampaikan kepada 

Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini dengan baik dan sesuai 

dengan waktu yang direncanakan. Proposal pnelitian yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Enam Tugas Dalam Kurikulum KKNI Terhadap Berpikir Kritis 

Mahasiswa Stambuk 2017, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan”  

Penyusunan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu persyaratan guna 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S1) Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan 

memberikan dorongan moril dan materi penelitian kepada penulis sehingga pada 

akhirnya Proposal Penelitian ini dapat diselesaikan dnengan baik. Oleh karena itu 

pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua saya, Bapak Jonni Saragih dan Ibu Wertina SB Hutabarat 

terimakasih sudah memberikan saya kesempatan lahir kedunia ini. Terimakasih 

sudah membesarkan saya dengan penuh kasih. Terimakasih atas segala harapan 

dan doa baik yang bapak dan mama doa’kan yang menjadikan saya kuat sampai 

hari ini. 

2. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM, M.Kes selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan; 
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3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Medan; 

4. Bapak Dr. Tappil Rambe, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan; 

5. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan; 

6. Bapak Dr. Erond Litno Damanik, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Medan; 

7. Bapak Arief  Wahyudi, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan; 

8. Bapak Drs. Ramli, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik; 

9. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi; 

10. Kepada seluruh dosen di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

UNIMED, staff administrasi dan seluruh pihak terkait tanpa terkecuali.  

11. Adik-adikku terkasih Edo R Saragih, Yoana R Saragih, Elizabeth RC Saragih 

yang senantiasa menjadi semangat hidup penulis.  

12. Seluruh sanak saudara yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu, terkhusus 

kepada tante lastri, tante rani, tante vera dan wak fanny yang sudah banyak 

membantu saya baik secara moril dan terutama materil untuk menyelesaikan 

pendidikan S1 ini. Tanpa dukungan seluruh sanak saudara semuanya, penulis 
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mustahil menyelesaikan pendidikan S1 ini. Semoga Tuhan Yesus membalas 

semua kebaikan dan belas kasih yang sudah saya terima selama ini. 

13. Seluruh perusahaan, event organizer, serta pihak terkait yang sudah 

memberikan saya kepercayaan untuk bekerja. Sehingga sedikit banyaknya sudah 

sangat membantu secara materil dan kedewasaan berpikir serta bertindak dalam 

proses pendidikan yang penulis jalani. 

14. Kepada sahabatku Orang Bahagia (Novita, Maudy dan Nala) yang selalu setia 

menjadi penolong, pendengar, dan penasehat yang baik sejak awal perkuliahan 

hingga saat ini. Terimakasih sudah selalu ada selama masa perkuliahan ini, 

beruntung rasanya bisa kenal, dekat bahkan menjadi saudara dari kalian bertiga. 

Semoga suatu hari nanti bisa bertemu kembali dikeadaan hidup yang jauh lebih 

baik dari hari ini, tetaplah menjadi Orang Bahagia ! 

15. Kepada Kelas Reguler C 2016 yang sudah sama-sama berjuang untuk 

menyelesaikan pendidikan S1; 

16. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, 

semoga kasih dan karunia Tuhan YME selalu menyertai kita semua. 

Dengan demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir 

kata penulis mengharapkan semoga kiranya skripsi ini dapat berguna dan  

bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.  
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Medan, Juni 2020 

Penulis 

. 

 

Jeni Carolina Saragih 

NIM. 3163111019 

 


