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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

kesempatan, kesehatan dan berkat Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. Adapun judul skripsi ini “Peranan Partai Politik Dalam Mendukung 

Pelaksanaan Pemerintahan Pada Proses Pembuatan Dan Pelaksanaan 

Kebijakan Publik (Studi Kasus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan)”. 

 Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan pada jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa semua ini bukan semata-

mata karena usaha dan kemampuan penulis sendiri, melainkan dorongan dari 

berbagai pihak. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

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

Medan dan Pembantu Rektor UNIMED beserta stafnya. 

2. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, yang 

sekaligus juga menjadi dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih atas 

perhatian dan bantuan yang ibu berikan selama penulis berada di Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Fakultas Ilmu Sosial.  
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3. Bapak Parlaungan G. Siahaan, SH. M.Hum sebagai sekretaris Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Liber Siagian M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah 

banyak memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat 

selesai.  

5. Bapak dan ibu dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang 

telah membantu dalam perkuliahan.  

6. Kepada ayahanda Nisar Lubis dan ibunda Nuriana Batubara yang telah 

memberikan motivasi dan juga dukungan materil kepada penulis.  

7. Kepada abang penulis Alihasan Lubis A.ma beserta istri Nurhayati Napitupulu 

A.M.Keb yang telah memberikan semangat dan dukungan materil kepada 

penulis. 

8. Kepada kakak penulis Raudah Lubis A.ma beserta suami M. Waris  Batubara 

yang telah memberikan semangat dan dukungan materil kepada penulis.  

9. Kepada kakak penulis Sukma Murni Lubis A.mk beserta suami Indra Muttaqin 

S.Sos yang telah memberikan semangat dan dukungan materil kepada penulis. 

10. Kepada abang penulis Wildan Matua Lubis beserta istri Rosniati S.Pd yang telah 

memberikan semangat dan dukungan materil kepada penulis.   

11. Kepada adik-adik penulis Ade Miskah Lubis, Akhmad Sulaiman Lubis, 

Nurjannah Lubis, Ali Akbar Anggian Lubis atas dukungannya kepada penulis 

dalam bentuk memberikan semangat dan doa.   
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12. Kepada bapak Azhar Arifin Lc selaku ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota 

Medan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.  

13. Kepada bapak Khairul Amri selaku Humas DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota 

Medan yang telah memberikan bantuan sehingga penelitian penulis dapat 

berjalan dengan baik. 

14. Kepada ibu Nana selaku sekretaris di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota 

Medan yang telah memberikan bantuan sehingga penelitian penulis dapat 

berjalan lancer. 

15. Kepada bapak dan ibu seluruh anggota DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota 

Medan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian di tempat 

tersebut. 

16. Kepada teman-teman satu bimbingan skripsi yang selalu memberikan semangat. 

17. Buat seluruh  teman-teman stambuk 2010 Jurusan PPKn yang telah memberikan 

semangat, dukungan, dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini.  

18. Buat seluruh  teman-teman PPLT 2010 SMK Musda Perbaungan, terima kasih 

atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis. 

19. Buat yang tersayang Ikbaluddin Batubara S.Pd yang telah memberikan semangat 

dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. 

20. Buat sahabatku Pratiwi Perdianthi H, Debi Khairani Zulmi, Sri Guswinda 
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21. Kepada teman-teman penulis Rika Annisya Nasution, Siti Maryam Sinurat, 

Elisya Agustina Siregar, Sri Wati yang telah memberikan semangat dan 
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Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah Nya atas kebaikan 
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saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan dikemudian hari. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita 

semua, khususnya bagi dunia pendidikan serta bagi siapa saja yang membacanya.  
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