
 

Lembar Persembahan 
 

 
 

Sesunguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan 

Kerjakanlah dengan sesungguh-sungguhnya urusan yang lain 
Dan hanya kepada Tuhan mu lah hendaknya kamu berharap 

(Q.S. Alam Nasharah: 6-8) 
 

Ya rabbi.... begitu banyak tantangan yang telah ku hadapi 
Hampir langkah ku surut kembali 

Namun.......... 
Dengan penuh kesabaran ku telusuri cobaan yang ada 

Dengan penuh keyakinan ku gapai cita 
Dengan segala keterbatasan ku bakar semangat 

Dengan segala suka dan duka ku bulatkan tekad 
Dengan sejuta kupanjatkan doa dan 

 
Alhamdulillah akhirnya selangkah keberhasilan dan impian 

Kuraih jua.... 
Almarhum papa, almarhummah mama Tercinta. 

Diawal langkahku engkau bimbing aku 
Dalam langkahku engkau tanamkan arti kehidupan kasihmu yang begitu tulus 

Dalam kesaderhanaanmu, tanpa merasa lelah 
Demi anakmu semua dihadapi dengan ketabahan 

Aku bangga padamu.... 
Berkat doa dan perjuanganmu kucoba mewujudkan impian 

Dengan segala daya yang ada, peluhmu yang mengucur 
Telah ku teguk demi asa dan cita-cita 

 
Hari ini sepercik keberhasilan telah kucapai, 

Sekeping harapan telah kuraih dengan penuh kerendahan hati  
dan syukurku pada-Nya 

Aku persembahkan karya kecil ini sebagai tanda keberhasilan  
Kepada almarhum papa, almarhummah mama, abangda 

 Kakakanda, serta Adikku tersayang 
Atas doa dan kasih sayang serta pengorbanan yang mengantarku 

Sampai meraih gelar sarjana pendidikan 
Kesuksesan adalah milik orang yang mampu menghadapi  

semua cobaan dengan penuh percaya diri 
 
 

         Dedek Setiawan 
 



KATA PENGANTAR 

 

 

 

 Puji dan Syukur kepada Allah Swt karena atas Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.Adapun judul skripsi ini adalah: UPAYA 

MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA MELALUI METODE 

BERMAIN PERAN (Role Playing) PADA PELAJARAN PENDIDIKAN 

KEWARGANEGRAAN (PKN) BAGI SISWA  KELAS IV SD 057203 Aracondong 

Langkat  dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan 

di Jurusan Pendidikan Pra Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. 

Penulis menyadari banyak kendala dan rintangan dalam penyelesaian skripsi ini tetapi 

berkat bantuan berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu 

penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si Sebagai Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Drs. Nasrun, MS sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS Selaku Pembantu Dekan I sekaligus Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah penuh kesabaran dan perhatian memberikan 

bimbingan, mengarahkan, petunjuk demi terselesainya skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Aman Simare-mare, MS selaku Pembantu Dekan II 

5. Bapak Drs. Khairul Anwar, M.Pd Selaku ketua jurusan PPSD dan Ramli Sitorus, 

M.Ed selaku sekertaris jurusan PPSD. 

6. Bapak Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd, Drs. Wesly Silalahi, M.Pd, Dra. Naeklan 

Simbolon, M.Pd selaku dosen penyelaras skripsi 



7. Bapak, Ibu dosen FIP UNIMED dan seluruh staf pegawai yang ada di FIP UNIMED 

yang telah memberikan informasi dan layanan demi terselesainya skripsi ini. 

8. Bapak Nazrul Umri, A.Ma Selaku kepala sekolah SD Negeri 057203 Aracondong 

Langkat 

9. Seluruh bapak, ibu guru SD Negeri 057203 Aracondong Langkat, telah banyak 

memberikan bantuan dan kerjasama selama penulis melakukan penelitian disekolah. 

10. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap papa 

tercinta Alm. Drs. Ponimin Erdyanto dan mama tersayang Almh. Heriani. 

11. Penulis juga mengucapkan ungkapan terimakasih kepada ibu Wardah yang selalu 

memberikan motivasi. 

12. Penulis juga mengucapkan terimakasih terhadap kak Dian Nopita Sari, S.P yang telah 

banyak sekali membantu menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan 

dengan baik. 

13. Punulis juga mengucapkan ungkapan terima kasih terhadap raisah armayanti nasution 

yang telah memberikan motivasi secara moral. 

14. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih terhadap kawan-kawan dan 

adinda-adinda mahasiswa PPSD karena banyak membantu menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik.  

 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat banyak bimbingan, dorongan serta 

bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun materil. Penulis sangat menyadari 

tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut kiranya sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. 

 

 



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik 

mengenai isi maupun pembahasan. Oleh karena itu penulis tidak menutup diri atas keritik dan 

saran yang sifatnya membangun.  

   

                                                                                     Medan, 4 September 2012 

                              Penulis 

 

 

Dedek Setiawan 

NIM. 071 211 920 361 
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