
KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

proposal penelitian ini dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

Skripsi ini berjudul: “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam 

Mewujudkan Pemerintah Yang Demokrasi (Study Kasus Sistem Pemilihan 

Kepala Desa Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten 

Asahan)”.  

 Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih bayak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi 

maupun teknik penulisannya, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik 

yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Sungguh bayak bantuan yang penulis dapat dari berbagai pihak, untuk itu 

penulis mengucapakan rasa terima kasih kepada Bapak Drs. Suady Husin. SH, 

MSi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu 

untuk membaca, mengoreksi dan mengesahkan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian dari pada itu juga saya tak lupa 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini banyak membantu 

penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya terutama 

kepada: 

1. Ibu Dra. Rosnah Siregar, SH, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik 

penulis. 



2. Bapak / Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PP-

Kn) yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada Penulis selama 

dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. 

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

dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNIMED 

4. Bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan 

5. Bapak Drs. H. Restu , M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS)UNIMED  

6. Bapak Kepala Desa Gonting Malaha yang telah bayak membantu penulisan 

selama melakuakan penelitian dilapangan. 

7. Masyarakat Desa Gonting Malaha yang telah bersedia memberikan 

keterangan selama masa penelitian. 

8. Teristimewa kepada Ayahanda Arsadnuddin Dan Ibunda Siti Aminah br. 

Marpaung yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan member 

dukungan moril dan materil kepada saya. 

9. Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat terbaik saya Abdi wahid, Lubis 

SPd, Morasatia, Hrp, Gunawan Handoko, Baver Roberto. 

10. Teman – teman seperjuangan khususnya buat mahasiswa PP-Kn stambuk 

2008, dan semua pihak yang telah membantu yang tak bisa penulis sebutkan 

semuanya. 

Akhir kata, izinkan saya mengutip pepatah lama yang berbunyi  tak ada 

gading yang tak retak, tak ada mawaryang tak berduri , kiranya seperti itulah 

penulisan dalam skripsi ini. Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan 



dalam skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

kita dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan semoga ALLAh SWT selalu 

melimpahkan rahmat dan dan hidayahNya kepada kita, akhir kata penulis 

mengucapkan banyak terima kasih. 

 

       Medan,     Februari  2013 

     Penulis,  
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