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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan 

dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SD Negeri 134409 Tanjungbalai 

Tahun Ajaran 2012/2013”. Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengucapkan terima kasih 

karena telah diberi kesempatan untuk melakukan penelitian hingga selesai. Oleh 

karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada yang terhormat : 

1. Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor UNIMED. 

2. Drs. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan selaku 

pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan 

saran dari sejak awal penulisan proposal, penelitian hingga selesainya 

skripsi ini. . 

3. Drs. Khairul Anwar, M.Pd selaku ketua jurusan PPSD FIP UNIMED. 

4. Drs. Daitin Tarigan, M.Pd , Dra. Erlinda Simanungkalit, M.Pd , dan Dra. 

Piti Singarimbun, M.Pd selaku dosen penguji yang telah memberikan 

banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Civitas Akademik dan seluruh Administrasi FIP UNIMED. 

6. Ibu Rosinta Hutabalian, S.Pd selaku PJS SD Negeri 134409 Tanjungbalai 

dan seluruh guru-guru dan pegawai SD Negeri 134409 Tanjungbalai yang 

telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian. 

7. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada ibunda N. Damanik dan 

ayahanda Abd. Hadi Lubis yang telah memberikan kasih sayang yang luar 

biasa kepada penulis sejak lahir dan terus memotivasi penulis selama hidup, 

serta kepada Adik – adik saya Dea Aulia Nurjannah Lubis, Kevin Miftah 
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Hadi Lubis , dan Syafira Adelia Cecilia Lubis penulis ucapakan terima 

kasih . 

8. Teristimewa kepada sahabat-sahabatku ( Butet, Munir, Havifah, Silvi, 

Erica, Afrianti, Maya, Aini, Fidi, Mardi, Desta ) atas semua masukan dan 

dukungannya kepada penulis serta seluruh teman-teman kelas A Reguler 

2009 dan teman-teman PPLT UNIMED 2009 yang telah membantu penulis 

selama menyelesaikan skripsi ini. 

9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan 

motivasinya kepada penulis. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik 

dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan pada penulisan di masa 

mendatang. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini berguna 

bagi kita semua, khususnya para pembaca. 

 

          Medan,  20 Juni 2013 
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