
KATA PENGANTAR 
 

 Syukur bagi Allah Pencipta dan yang berkuasa atas segala ciptaanNya. Terlebih oleh 

kasihNya yang menyertai penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

 Ketika kita sekarang ini merasa takut terhadap sesuatu hal, takut mengemukakan pendapat, 

bahkan takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Sadar tidak sadar kita itu adalah budaya takut 

yang kita wariskan dari lingkungan sekitar kita. Budaya sangat berpotensi mempengaruhi pola 

pikir, sikap dan bahkan karakter seseorang. Begitu juga halnya dalam bermasyarakat dan 

bernegara dalam penentuan pemimpin masyarakat dan negara dipengaruhi budaya.  

 Sebagai manusia yang sudah dewasa menurut hukum, seyogianyalah dalam negara 

demokrasi ini suara kita sangat mahal dalam perkembangan kehidupan pemerintahan. Akan 

tetapi jika kita melihat di daerah-daerah tertentu banyak masyarakat tidak mengetahui begitu 

berharganya hal tersebut. Partai politik yang merupakan lembaga politik seharusnya menjawab 

segala kegelisahan masyarakat khususnya dalam menegakkan fungsi partai politik.  Maka kita 

perlu mengetahui pengaruh partai politik terhadap budaya masyarakat. Yang dalam kajian ini 

kita menspesifikan pada salah satu partai politik yang ada di Ajibata yaitu PDI-Perjuangan yang 

mempengaruhi budaya masyarakat di Kecamatan Ajibata. 

 Dengan rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. 

Halking, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang memberikan banyak masukan dan 

dukungan serta pelajaran kepada penulis dalam proses hingga selesainya skripsi ini. 

 Seiring dengan itu penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada : 

1. Ayahanda, Ibunda (among dohot inong) S.Manurung dan T.Nadapdap yang selalu setia 

mendukung penulis. Baik dari dana, do’a juga tenaga ketika penelitian. Juga kepada adik 

saya Adi Jan Florenten Samuel Manurung (itoku) senantiasa mendukung dan membantu 

saya khususnnya ketika penelitian. Mereka memang hebat. 

2. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik,M.Pd, sebagai Rektor UNIMED beserta seluruh 

jajarannya. 



3. Bapak Dr.H.Restu,MS. sebagai Dekan FIS UNIMED beserta seluruh jajarannya. 

4. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH. Sebagai Ketua Jurusan PPKn FIS UNIMED beserta 

jajarannya (Pak Parlaungan dan pak Jhon) yang telah memberi informasi selama 

perkuliahan.   

5. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si, sebagai Penasehat Akademik yang memberi arahan dan 

informasi tentang proses perkuliahan kedepannya. Sekaligus sebagai dosen dan penguji pada 

seminar proposal penelitian dan ujian mempertahankan skripsi. Telah banyak memberi 

masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si. dan Ibu Sri Hadiningrum, SH, M.Hum sebagai dosen 

sekaligus sebagai penguji di seminar proposal penelitian juga ujian mempertahankan skripsi 

juga kepada Seluruh Bapak/Ibu dosen di Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

7. Kepada Bapak Gubsan Sirait selaku Pimpinan Anak Cabang  PDI-Perjuangan di Kecamatan 

Ajibata yang memberikan informasi tentang kondisi partai dan kehidupan masyarakat dalam 

pemerintahan daerah. juga kepada Bapak Lurah Tigor Sirait yang memberikan izin untuk 

meneliti di daerah setempat. 

8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di UKMKP. KTB “Survive Group” Tetty Meida 

Sormin, Juni Hutabarat, Rio Harmoko Simbolon, Rina Sinaga, Naomas Nainggolan, Ronika 

Purba dankak’Resita serta kak’Santi Yang mendukung dan memberi semangat. Buat Adik-

adikku “Abigail Group” Jelita Simbolon, Sister Linear Togatorop, Dewi Rohani Sihaloho, 

Lely Susana Sihombing dan Dyna Ronauli Hutagaol. Yang senantiasa memberikan masukan 

untuk tetap semangat apapun yang menjadi tantangan dalam hidup. 

9. Kepada seluruh teman-teman pengurus dan anggota di HIMAKRIS (Himpunan Mahasiswa 

Kristen) PPKn. 

10. Teristimewa buat Halasson Hutasoit yang mampu sebagai orang spesial dalam hidup penulis 

yang juga mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Teman-teman seperjuangan dalam penyusunan tugas akhir Stambuk 2009 khususnya buat 

Lilis Suryani Napitupulu, Yalizar Rahayu Sitorus, Yesi Yanti Siagian, Elmariani Malau, 

Yunia Salsalina Bangun, Muammar Siregar. 

12. Kepada Kakak dan abang stambuk, yang dapat memberi banyak informasi tentang 

penyusunan skripsi dan berbagai dukungan yaitu k’Tarulina, K’Rifka, B’Maruntung dll. 



13. Adik-adik stambuk yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terkhusus buat 

adikku Fatimah Manurung Reg_A”2011, Tanty Yosepa Simbolon, Novika Lumban Gaol, 

Anna Yanti Siregar, Roserna. 

14. Seluruh teman-teman seperjuangan di PPL-T SMK Teladan Pematangsiantar. 

15. Buat keluarga lainnya yang tetap mendukung penulis dalam perkuliahan khususnya dalam 

penyelesaian skripsi ini ada tante Termin Nadapdap, Keluarga bapa tua Kristian Hutabarat, 

Tulang yohana, Tulang Gio dan Tulang Meshy Nadapdap. Juga kepada ka’Melayani 

Manurung dan Antalenta Lisensia Manurung.   

 Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan hanya karena kemampuan 

penulis tetapi juga doa-doa dari semuanya, dan penulis masih manusia biasa yang tidak 

terlepaskan dari setiap kesalahan dan kekurangan (Ketidaksempurnaan), maka lebih kurangnya 

penulisan dan makna dalam penelitian ini penulis sampaikan permohonan maaf dan Terima 

kasih. 

        Medan,    Juni  2013 

         Penulis 

 

             Rosani Manurung. 

 


