
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Teriring salam dan do’a penulis sampaikan semoga kiranya para pembaca 

senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahuwata’ala serta sukses dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur penulis 

sampaikan kepada Allah Subhanahuwata’ala berkat rahman dan rahim-Nya yang 

tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi 

dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan di Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan.  

Skripsi ini berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Melindungi Dan 

Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Desa Bandar Khalipah 

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) bagi penulis skripsi ini 

adalah buah dari sebuah perjuang selama menempuh pendidikan selama empat (4) 

tahun di kampus Universitas Negeri Medan yang sangat penulis banggakan. 

Selesainya skripsi ini adalah sebuah kelegaan dan sekaligus kegundahan penulis 

karena selain penulis dapat menyelesaikan pendidikan, penulis juga akan 

menghadapi dunia “nyata” yang harus penulis hadapi setelahnya. 

Tentunya banyak kesulitan dan hambatan dalam penyelesaian skripsi ini 

menjadi pengalaman berharga bagi penulis sendiri. Perlahan hambatan itu dapat 

teratasi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. 

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak 

yang telah mendorong dan membimbing penulis baik dengan ide-ide 

pemikirannya serta memotivasi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan 



 
 

pendidikan. Tanpa ada dukungan tersebut kemungkinan besar penulis tidak akan 

berhasil sedemikian seperti sekarang.  

Pada kesempatan kali ini, teristimewa penulis mengucapkan terimakasih 

yang sangat besar, kepada kedua sosok orang tua yang sangat luar biasa bagi 

penulis; ayahanda (H. Irwansyah) dan ibunda (Rasimah). Merekalah yang selama 

ini telah sabar membesarkan, mendidik penulis dan selalu menyertai penulis 

dengan do’a serta materi agar memperoleh gelar sarjana dan sukses selama 

dibangku perkuliahan dan pada akhirnya kelak menjadi kader umat dan kader 

bangsa hingga akhirnya mereka mengantungkan harapan agar anaknya kelak 

berguna bagi agama, negara dan bangsa. Dalam kesempatan 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.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial; 

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

Sosial; 

4. Bapak Drs. Sugiharto, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial; 

5. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu 

Sosial; 

6. Ibu Dr. Reh Bungana P.A, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan; 

7. Bapak Arief Wahyudi, S.H., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan; 



 
 

8. Ibu Dra. Yusna Melianti, M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik dan 

juga Penguji Utama yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan 

saran dalam penyusunan skripsi ini; 

9. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah sabar membimbing penulis dan memberikan banyak ide, saran dan 

pemikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

sangat maksimal; 

10. Bapak Majda El Muhtaj, M.Hum., selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan, dorongan dan saran kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini; 

11. Ibu Sri Hadiningrum, S.H, M.Hum., selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan, dorongan dan saran kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini; 

12. Bapak Jhon serta para Staf dan Pegawai di Jurusan PPKn dan Fakultas Ilmu 

Sosial yang telah membantu dalam urusan administrasi selama perkuliahan. 

13. Bapak Hadirin Sitompul selaku Kepala Desa Bandar Khalipah serta Staf dan 

Pegawai Kantor Desa Bandar Khalipah yang telah memberikan izin untuk 

mengadakan penelitian di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei 

Tuan Kabupaten Deli Serdang dan telah banyak membantu penelitian 

penulis dalam penyusunan skripsi ini; 

14. Kepada Seluruh Masyarakat Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei 

Tuan Kabupaten Deli Serdang yang telah berpartisipasi membantu 

penelitian penulis dalam penyusunan skripsi ini; 



 
 

15. Kepada abang dan adik penulis Iqbal Nugraha, Isnan Syuhada dan Rini 

Kumala Sari serta Keluarga Besar yang selalu memberikan nasihat dan 

semangat serta menjadi tempat pelampiasan dikala penulis sedang “penat”, 

setres dan bosan dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan 

terima kasih; 

16. Kepada teman terbaik penulis semasa sekolah di MAN 2 MODEL MEDAN 

teruntuk yang teristimewa Harry Santoso, Lily Hairany dan Keluarga yang 

selalu menemani, memberi nasihat dan semangat serta kekuatan untuk 

penulis hingga menjadi tempat berbagi suka maupun duka dan yang selalu 

memberikan penulis motivasi bukan hanya pada saat perkuliahan tetapi 

jauh-jauh hari saat di bangku sekolah; 

17. Kepada seluruh sahabat-sahabat terbaik penulis semasa sekolah di MAN 2 

MODEL MEDAN teruntuk yang teristimewa Nurul Hikmah, Nabila Fitri, 

Nurul Arifah Batu Bara, Nur Riski Handayani, Tengku Zahra Diba Johan, 

Tengku Sofhia Andriani Johan, Nur Mawaddah Sari, Dinda Afdilla Sarra 

Nasution, dan Hanifah Sembiring yang selalu menemani, memberi nasihat 

dan semangat serta kekuatan untuk penulis hingga sekarang menjadi tempat 

berbagi suka maupun duka selalu memberikan penulis motivasi bukan 

hanya pada saat penyelesaian skripsi ini tetapi jauh-jauh hari saat di bangku 

sekolah; 

18. Kepada sahabat terbaik penulis teruntuk yang teristimewa Nadia Widari 

Nasution dan Keluarga yang selalu membantu, memberikan motivasi dan 



 
 

semangat hingga sekarang menjadi tempat berbagi suka maupun duka bukan 

hanya saat penyelesaian skripsi ini tetapi jauh-jauh hari saat perkuliahan; 

19. Kepada seluruh sahabat-sahabat baik penulis teruntuk yang teristimewa 

Desi, Ernawati Naibaho, Fazli Rachman, Mhd. Nashry, dan Sri Purwasih, 

serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang menemani penulis 

hingga sekarang menjadi tempat berbagi suka maupun duka selalu 

memberikan penulis motivasi bukan hanya pada saat penyelesaian skripsi 

ini tetapi jauh saat-saat dalam perkuliahan; 

20. Kepada teman-teman Reguler B 2011 dan teman-teman Stambuk 2011 yang 

selalu memberikan semangat dan saling membatu selama proses 

penyusunan skripsi ini dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-

persatu yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi 

ini; 

21. Kepada abang senior Ade Chepy Andreas S.Pd., yang telah memberikan 

masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini; 

22. Kepada teman-teman seperjuangan PPLT di SMP Negeri 1 Selesai yang 

telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa di dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna dan bukan hal yang mustahil apabila masih terdapat kekurangan  

dan kelemahan. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi keempurnaan 

skripsi ini. 



 
 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. Kiranya Allah selalu melimpahkan Rahmat 

dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca sekalian. Selamat membaca.  
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