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Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana. Judul 

dari skripsi ini adalah “Peran Organisasi SOKSI Sebagai Kelompok 

Kepentingan dalam Melaksanakan Sosialisasi Politik (Studi Kasus di 

Kantor Depidar II SOKSI Medan)”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. Skripsi ini Penulis persembahkan buat orang-orang 

yang Penulis cintai yaitu terutama buat Tuhan Yesus yang selalu setia menjaga, 

melindungi, serta mencurahkan berkat-Nya kepada Penulis. Kemudian kepada 

kedua orangtua Penulis, yaitu Bapak P. Bangun, S.Sos dan Ibu H.D Br. Manik, 

S.Sos yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya, mendidik, 

membesarkan, serta selalu mengajari Penulis untuk selalu bersemangat dan 

berpengharapan kepada Tuhan. Juga kepada adik-adik Penulis yaitu 

Christiffany Br. Bangun, Arie Lonary Br. Bangun, dan Raymond Bangun, yang 

telah mendukung dan selalu memberi semangat kepada Penulis. 

Skripsi ini juga terselesaikan berkat bantuan dari beberapa pihak. Oleh 

karena itu, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

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

Medan. 



2. Bapak Dr. H. Restu , MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNIMED 

yang telah memberikan fasilitas dalam penyelesaian skripsi ini. 

3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu 

Sosial UNIMED. 

4. Ibu Dra. Yusna Melianti, M.Hum selau Ketua Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dan selaku Dosen Pembimbing Akademik 

Penulis. 

5. Bapak Parlaungan G. Siahaan, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

6. Bapak Drs. Halking, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimaksih 

untuk Bapak yang telah banyak membimbing dan membrikan motivasi 

kepada Penulis sampai penulisan skripsi ini terselesaikan. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan 

kepada Penulis selama ini sebagai bekal di masa yang akan datang. 

8. Untuk Bapak Indra Mada, SH selaku Ketua Depidar II SOKSI Medan 

yang telah mengizinkan Penulis untuk mengadakan penelitian di Kantor 

Depidar II SOKSI Medan. 

9. Kepada Bapak Indarayani, SH selaku Sekretaris Depidar II SOKSI Medan 

serta para anggota Dewan Pimpinan Daerah II SOKSI Medan, yang telah 

banyak memberikan bantuan dan fasilitas kepada Penulis untuk 

mengadakan Penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 



10. Untuk yang tercinta Ayahnda dan Ibunda yang telah mengasuh, 

membesarkan serta selalu mendoakan dan memberikan semangat 

dukungan baik moril dan materil, sehingga Penulis dapat meraih cita-

citanya. 

11. Buat adik-adiku tercinta yang juga telah memberikan dukungan dan 

semangat kepada Penulis. 

12. Buat seluruh keluarga besar Bangun dan Keluarga besar Manik. Terkhusus 

untuk nenek karo suntik, nenek ribu, mak tengah Wina, mak uda Teger. 

Untuk nantulang dan tulang Shelin. Serta untuk sepupu-sepupuku, kak 

Delima dan Joana Manik. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas 

dukungan Doa selama ini, yang telah diberikan kepada Penulis. Penulis 

akan selalu ingat jasa dan akan mendoakan seluruh keluarga besar agar 

selalu sehat dan diberkati Tuhan. 

13. Buat kekasih tercinta penulis, Martienos Sembiring, Amd. Yang selalu 

memberi kasih doa dan kasih sayang, membantu, setia menemani, 

memberikan semangat dan dukungan, apalagi saat Penulis sudah mulai 

jenuh. Terimakasih untuk semuanya. Penulis doakan agar selalu sehat, 

diberkati, dan semua cita-cita dapat tercapai. 

14. Buat semua sahabat tercinta, Indah Ikalaraii (Bunda), Keyla, Abang Oyen, 

Chandra HMP, Desy Feronika, Saddam Arny, Elmariani Malau, Tetty 

Maida, Riris Siallagan, Helrista Galingging, Kak Romauli Sitanggang, 

Abang Naga, Parlin Sinurat. Terimakasih untuk dukungan, bantuan, serta 



memberikan semangat kepada Penulis sehingga lebih bersemangat dan 

sukacita dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Buat semua teman dan sahabat Reguler B PPKn 2009 dan teman-teman 

PPLT SMAN 2 Kabanjahe, yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

namanya. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan 

dan kendala-kendala yang harus dihadapi, namun karena kasih Tuhan Yesus 

serta dorongan semangat dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya Penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sukacita. Penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu 

dan mendukung Penulis dalam pembuatan skripsi ini, dan Penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat nantinya. 

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 

dan masih banyak terdapat kekurangan, mengenai isi maupun dalam 

penggunaan tata bahasa, sehingga Penulis memohon saran dan kritik yang 

membangun dari para pembaca, guna memperbaiki skripsi ini lebih baik lagi 

dan bisa mencapai kesempurnaan. 
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