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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

studi di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan serta untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. 

 Adapun judul skripsi ini adalah “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam 

Pemilu Legislatif 2014 di Desa Lumban Rau Tengah Kecamatan Nassau 

Kabupaten Toba Samosir”. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari 

bahwa banyak kesulitan yang dihadapi baik dari segi ilmu pengetahuan yang 

terbatas serta dalam penulisan skripsi ini  masih memiliki banyak kekurangan, 

baik dari segi materi/isinya dan segi penulisannya. Untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini.  

 Hasil skripsi ini terwujud karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini sepantasnyalah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima 

kasih kepada : 

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

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

Negeri Medan. 
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3. Ibu, Dra.Yusna Melianti, MH sebagai ketua jurusan Pendidikan Pancasila dan  

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan sebagai dosen pembimbing 

akademik. 

4. Bapak Parlaungan G. Siahaan, SH, M.Hum sebagai sekretaris jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan sebagai dosen Pembimbing 

skripsi yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah banyak memberikan 

bimbingan serta saran-saran kepada penulis. 

5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis selama 

mengikuti perkuliahan. 

6. Bapak Hotner Panjaitan selaku Kepala Desa Lumban Rau Tengah Kecamatan 

Nassau Kabupaten Toba Samosir yang telah memberikan izin untuk dapat 

melakukan penelitian di Desa Lumban Rau Tengah serta memberikan 

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teristimewa buat kedua orangtua tercinta Ayahanda W. Sipahutar dan Ibunda 

A. Pasaribu yang selalu memberikan doa dan dukungan baik meteril maupun 

moril dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Buat kakanda, abangda (kakak hotma Sipahutar, kakak sertauli, kakak Elida, 

kakak Ronny, abang Liston, abang Lesman, abang Togar, abang Jusman dan 

juga edaku Lince Monaria Sitompul serta seluruh keluarga besar Sipahutar 

dan Pasaribu, dan juga buat tulang dan nantulangku keluarga M. Sitompul 

terima kasih buat doa serta dukungan semangatnya. 
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9. Buat teman-teman terbaikku (Rosmaida Sianturi, Sandro Tua Bali, Fitri 

M.Turnip, Riona, Rianto, Madonna, Desi, Marhammah, Melda, Natalia, 

Intan, Nurlela,) dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

terima kasih buat doa dan dukungannya, kiranya kasih karunia Tuhan lah 

yang membalas kebaikan kalian semua. 

10. Buat teman-teman satu kostku (Ka Tio, Ka Serta, Santy,Tetty, Apriany, dan 

adik-adik ku tersayang (Ardinal, Rumondang, dan Herdika) terima kasih buat 

motivasi dan dukungannya kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini. 

11. Teristimewa buat Tamrin H.Rajagukguk terima kasih buat doa, dan semangat 

motivasinya kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini. 

12. Buat teman-teman satu bimbingan TA Bapak Parlaungan G. Siahaan, 

(Sandro, Anna Yanti, Martha Dina), penulis mengucapkan terima kasih buat 

bantuan serta motivasi yang diberikan kepada penulis sampai skripsi ini 

terselesaikan. 

13. Buat rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi stambuk 2010 khususnya Reguler A 

yang telah memberikan doa serta motivasi dukungannya kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

14. Serta semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang ikut serta memberi saran dalam penyelesaian skripsi ini. 
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 Tiada yang dapat penulis berikan yang lebih berharga selain doa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa agar dapat memberikan balasan yang lebih baik. Atas 

kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dan akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

Medan,  Juli 2014 

Penulis, 

 

 Loisa Sipahutar 

       NIM. 3103111045 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


