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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim...... 

 

Puji dan syukur kehadirat  Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang selalu 

melimpahkan kesehatan dan kemampuan bagi penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi  ini dengan baik. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Adapun judul 

skripsi ini yaitu “Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn di Kelas X SMA Ar-Rahman 

Helvetia Medan Tahun Ajaran 2014 /2015” 

Dalam penyusunan skripsi  ini banyak kendala dan hambatan yang 

penulis hadapi. Namun berkat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, 

penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom., M.Si selaku Rektor UNIMED beserta 

stafnya. 

2. Bapak Dr. H. Restu, MS selaku Dekan FIS UNIMED, Wakil Dekan beserta 

stafnya. 

3. Bapak Drs. Liber Siagian,  M.Si selaku Wakil Dekan III di FIS UNIMED dan 

sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak dan penuh kesabaran 

memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan  kepada penulis sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan  
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4. Ibu Dr. Reh Bungana PA, SH, M.Hum selaku Ketua Jurusan di jurusan  PPKn 

UNIMED. 

5. Ibu Dra. Rosnah Siregar, S.H., M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis 

yang telah memberi semangat dan bimbingan kepada penulis. 

6. Bapak Arief Wahyudi, S.H selaku Sekretaris Jurusan beserta bapak Jhon 

selaku staf Tata Usaha di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

yang telah membantu penulis dalam mempersiapkan berkas-berkas. 

7. Bapak/Ibu Dosen beserta staf pegawai di Jurusan PPKn yang telah membantu 

penulis dalam mempersiapkan berkas-berkas. 

8. Bapak Kepala Sekolah SMA Ar-Rahman yang telah mendukung dan 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan Bapak/Ibu 

guru SMA Ar-Rahman 

9. Teristimewa buat kedua Orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Amri dan 

Ibunda tercinta Marahani yang telah membesarkan dan meyekolahkan penulis  

sampai ke perguruan tinggi, membimbing, mengarahkan, memberi nasehat 

dengan penuh kasih sayang dan telah berkorban baik secara moril maupun 

materil, serta selalu membawa nama penulis ke dalam setiap doanya. Kini 

saatnya penulis bisa berdiri sampai di sini, itupun oleh karena perjuangan 

kalian. Tak banyak yang bisa saya perbuat untuk membalas kasih dan 

pengorbanan kalian selain doa yang tulus kiranya Tuhan memberikan 

kesehatan dan panjang umur pada kalian. Doakan anakmu ini agar tetap tegar 

dalam menjalani segala cobaan dan tantangan dalam perjalanan hidup. 
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10. Buat saudara penulis yaitu Mhd. Irwansyah yang telah memberi semangat, 

dukungan doa bagi penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 

11. Buat semua saudara baik kakek, nenek, paman, bibi, terima kasih atas semua 

dukungannya. 

12. Dan yang terkasih yaitu adinda Diana terima kasih atas motivasi, saran dan 

kritik yang semuanya adalah demi kebaikan dan demi terselesaikannya skripsi 

penulis. 

13. Sahabat-sahabat penulis Reguler A 2010 PPKn Unimed terima kasih buat 

dukungan kalian semua. Tetap semangat, tetap kompak dan jangan menyerah.  

14. Buat Sahabat-sahabat penulis di Kampus Ridho Kurniawan, Andi Putra, Ade 

Chepy Andrean, Muhammad Fahri, Alan Dani dan Budi Santoso terima kasih 

telah menjadi sahabat penulis dalam memberikan motivasi dan tempat berbagi. 

banyak kebersamaan suka dan duka yang pernah penulis jalani bersama kalian 

semua.   

15. Buat sahabat-sahabat di rumah kontrakan penulis yaitu Hakim dan Harry 

terima kasih banyak teman tetap semangat. 

Penulis menyadari skripsi  ini belum sempurna, oleh karena itu penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi 

ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca. 

Medan,    Mei 2015 

Penulis 

  

 

Heri Syahputra 
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