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KATA PENGANTAR 

Bismillahirohmanirohim 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala 

berkatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan bik sesuai 

dengan waktu yang direncanakan.  

 Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh 

gelar sarjana pendidikan. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Budaya 

Politik Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Studi Kasus Pemilu Kada di 

Desa Bandar Kliippa Kecamatan Percut Sei Tuan”. 

 Dalam penyususnan skripsi ini banyak kendala dan hambatan yang penulis 

hadapi, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Seiring dengan itu penulis 

juga tidak lupa memberikan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Ibnu Hajar, M.Si sebagai rector Unimed dan pembantu rector 

Unimed beserta pembantu staffnya. 

2. Bapak Dr Restu, MS sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Unimed beserta 

stafnya 

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

sekaligus dosen pembimbing skripsi. 

4. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH sebagai ketua jurusan PPKn FIS Unimed 

sekaligus sebagai pembimbing akademik 

5. Bapak/Ibu dosen lainnya di jurusan PPKn FIS Unimed. 

6. Kepala Pusham Unimed beserta para stafnya 

7. Kepada kepala desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dan seluruh 

staff yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 
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8. Kepada kedua orang tua tercinta yakni, Ayahanda penulis Alm Usman Efendi 

Hsb dan Ibunda tercinta penulis Alm Mahdalena Pane yang selalu menyayangi 

mendidik, member nasehat, kasih sayang, member dukungan serta doa yang tak 

terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan sekolah hingga perguruan tinggi 

9. Kepada teman-temanku Muhammad Ariwinaska Banurea SPd serta kakakku 

Libianti Ageng Silvana S.Com, Putri Undur Panjaitan SPd, dan adikku Widiya 

Utari Lingga yang selalu menyayangi, member nasehat, kasih sayang, 

dukungan serta doa nya. 

10. Teristimewa kepada seluruh warga besar penulis yang tak henti hentinya selalu 

memberikan perhatian, doa, semangat dan motifasi serta limpahan kasih sayang 

yang telah diberikan kepada penulis. 

11. Buat rekan-rekan penulis dan seluruh mahasiswa/i yang tidak saya sebutkan 

satu persatu jurusan PPKn Ekstensi maupun regular Stambuk 2008.  

 Penyususnan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu 

penulis mohon masukan dan dukungan yang membangun demi sempurnanya 

skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya 

kepada kita. 
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