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Bismillahirohmannirrohim, 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan 

jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

 Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Peran Mukim Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam”. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengenai 

isi maupun dalam pemakaian bahasa, sehingga penulis mengharapkan saran dan 

kritikan yang membangun untuk perbaikan yang lebih baik. Mudah-mudahan 

skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. 

 Skripsi ini juga terselesaikan berkat bantuan dari beberapa pihak. Untuk 

itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada : 

1. Bapak  Prof. Dr. H. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, sebagai Rektor Universitas 

Negeri  Medan. 

2. Bapak Drs. H. Restu, MS, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

3. Ibu Dra. Yusna Melianti, M.H, sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dan 

sebagai Dosen Penguji.  



4. Bapak Parlaungan Gabriel Siahaan, SH, M.Hum, sebagai Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri  Medan  dan sebagai dosen penguji. 

5. Bapak Dr. Denny Setiawan, M.Si Sebagai Kepala Laboratorium Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri  Medan. 

6. Drs. Halking M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

membimbing serta memberi banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini 

7. Dra. Rosnah Siregar, M.Si sebagai Pembimbing Akademik dan sebagai Dosen 

Penguji atau Pembanding Utama. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang telah banyak memberi 

bekali ilmu dan etika berperilaku serta membantu penulis. 

9. Bapak Sugiono sebagai Pegawai Administrasi yang telah banyak berjasa 

dalam membantu penulis. 

10. Buat yang tercinta dan tersayang dalam hidup penulis ayahanda Justar dan 

Suriati Ibunda yang telah membesarkan penulis dan atas segala bekal ilmu 

kehidupan yang sangat bermanfaat serta dukungan yang tidak ternilai 

harganya baik berupa materi maupun semangat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Dan kepada adik-

adiku tersayang yaitu Arpon Melodi Prima, Khairun Ikwan dan Asnah Nila 

yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga 

penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 



11. Buat kak Fery dan bang Umar penulis mengucapkan beribu terima kasih 

karena telah mendukung, pemberi semangat, dan membantu penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. Buat sahabat-sahabat karib tercinta penulis yakni, Enda Paradana, Hamdani 

Hakim, Ahmad Suleman, Jumi Lessa Ginting, Iis Hernisya Ginting, Elvi 

Novia Prastika, Dedi Sutrisno Madina Qudsia Kasdan Harap, dan semua 

teman penulis stambuk 2008 terkuhusus kelas regular “B”,  yang telah 

mendukung, mendoakan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini, dan atas kenangan indah yang tak akan terlupakan bersama kalian dan 

akan selalu penulis kenang dalam hidup. 

13. Buat yang adinda tersayang Nikita Desayev Rambe beserta keluarga yang 

tidak pernah lelah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

14. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih. 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang ada, penulis 

menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, baik dari 

segi isi maupun tata bahasanya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari para pembaca untuk melengkapi skripsi ini. 

 Medan,    Juli 2012 

 Penulis 
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