
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai 

gelar sarjana pendidikan (S.Pd) tepat waktu pada jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi 

besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya 

guna membimbing kegiatan yang diridhoi Allah SWT. 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang 

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa 

Petuaran Hilir kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai”, 

penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahannya baik 

penulisan maupun lainnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. 

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya 

kepada Ayahanda Syawalludin dan Ibunda Rosmiati yang telah melahirkan, 

membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta 

senantiasa memberikan doa, dukungan moral dan materil sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 



 

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2. Bapak Dr. H. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan 

3. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, S.H, M.Hum  selaku Ketua Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Arif Wahyudi, S.H selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

5. Ibu  Dra. Yusna Melianti, MH selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah begitu sabar membimbing, memberikan saran-saran 

kepada penulis sejak awal penelitian sampai dengan penyelesaian 

skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si selaku dosen pembimbing akademik 

penulis dan sekaligus sebagai penguji skripsi. 

7. Bapak Drs. Halking, M.Si  selaku dosen penguji skripsi penulis 

8. Bapak Prayetno, S.IP, M.Si selaku dosen penguji skripsi penulis. 

9. Seluruh Bapak/Ibu dosen jurusan PPKn  serta Bapak Jhon yang 

dengan tulus menyampaikan ilmu kepada penulis dan yang telah 

mempermudah penulis dalam semua urusan. 



 

10. Kepala Desa Petuaran Hilir dan Ketua BPD Petuaran Hilir 

kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagaiyang telah 

mempermudah penulis selama pelaksanaan penelitian berlangsung. 

11. Kakanda tercinta Eka Widdariani, S.Pd dan abangda tercinta Budi 

serta Adiknda tercinta Siti Maulidatul Hasanah sebagai keluarga 

yang selalu  memotivasi, memberikan doa dan kasih sayang kepada 

penulis. 

12. Terkhusus dan terkasih buat Mirna Sari, S.Pd atas doa, motivasi, 

bantuan, pengertian dan kasih sayang kepada penulis. 

13. Teman-teman seperjuanganku Mahasiswa jurusan PPKn Stambuk 

2011 terkhusus kelas reguler A sebagai pemberi perhatian, bantuan, 

motivasi selama kuliah bahkan dalam menyusun skripsi. 

14. Teman-teman PPLT 2014 SMP Negeri 1 Pegajahan (Posko KTT 

Pegajahan). 

15. Sahabat-sahabatku khususnya Zakki Aufal, S.Pd, Dedi Hartono, 

S.Pd, Rahmad Ramadana, S.Pd,Hari Ekawati S.Pd, Fitri Wulan Sari, 

S.Pd, Cici Arista Sari, S.Pd, Adhe Firza, S.Pd, sebagai pemberi 

motivasi, bantuan, arahan, serta pengertian dan rasa kebersamaan 

mulai dari awal kuliah sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Sahabat 

yang akan selalu ada untuk selamanya.  

16. Bapak Gunadi dan Ibu Nafsiah yang sudah saya anggap seperti 

orang tua saya sendiri selama penulis menimba ilmu di Universitas 

Negeri Medan. 



 

17. Teman-teman indekos (Putra Budiman, S.Pd, Muhammad Fadly, 

S.Pd, Juliono, S.Pd, Mathuelosy Munthe, S.Pd, dan Jarod Hariadi, ) 

yang telah bersama-sama menimbah ilmu di Universitas Negeri 

Medan. 

18. Terimaksih juga kepada abangnda Wisnu Al faqih dan Abangnda 

Damar feodalisme yang sudah memberikan tumpangan tempat 

tinggal selama penulis kuliah di Universitas Negeri Medan. 

19. Kepada teman-teman yang mengenal penulis yang namanya tidak 

bisa disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih banyak. 

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari 

ALLAH SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis 

telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, 

namun penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dari segi isi maupun 

tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima 

kasih. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
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