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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan 

kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial  

Universitas Negeri Medan.  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi berbagai 

hambatan dan tantangan, dan penulis menyadari skripsi ini tidak akan dapat 

diselesaikan tanpa doa dan dukungan dari berbagai pihak serta berkat kesehatan 

dan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dari Allah SWT. Penulis menyadari 

bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya 

ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang 

masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang 

bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial  Universitas 

Negeri Medan. 

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

Pancasila dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Medan. 
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4. Bapak Parlaungan Gabriel Siahaan, S.H.,M.Hum sebagai dosen pembimbing 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih 

yang tidak terhingga untuk ilmu, arahan, bimbingan, waktu dan pikiran  yang 

penulis peroleh dalam pengerjaan skripsi. 

5. Bapak Drs. Halking, M. Si selaku dosen pembimbing akademik penulis. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk ilmu, nasehat, 

arahan, bimbingan, waktu dan pikiran  yang penulis peroleh selama menjadi 

mahasiswi di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS Universitas 

Negeri Medan. 

6. Seluruh Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS UNIMED 

yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan dukungan yang penulis 

peroleh selama menjadi mahasiswi di Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan FIS UNIMED.  

7. Kepada Kelurahan Sari Rejo yang telah bersedia menjadi tempat penelitian 

penulis, terkhusus kepada Bapak H. Sartono sebagai lurah Sari Rejo, Ibu 

Usnasari, S.Sos sebagai sekretaris lurah Sari Rejo, Bapak H. Sitohang sebagai 

wakil ketua forum masyarakat Sari Rejo, Bapak Riwayat Pakpahan sebagai 

ketua forum masyarakat Sari Rejo, Bapak Irwan sebagai masyarakat Sari 

Rejo, dan seluruh masyarakat di Kelurahan Sari Rejo yang sudah meluangkan 

banyak waktu ditengah-tengah kesibukan yang sudah bersedia untuk 

diwawancarai dan diminta untuk menngisi angket. 

8. Teristimewa buat kedua orangtua, penyemangatku dalam melakukan segala 

sesuatunya, Papa (Asrijal Piliang) dan Mama (Risna Nelly Jambak) tercinta 
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yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap 

langkah penulis dengan doa restu yang tulus serta tak henti-hentinya 

memberikan dukungan baik secara moril maupun materi sehingga semua 

anak-anaknya mampu mendapatkan gelar sarjana. Semoga Allah SWT 

melindungi kalian Papa, Mama, memberi kesehatan dan umur panjang.  

9. Keluarga besar Jambak, Abang M. Melfa S.E dan Kak Rina S.E Siregar 

beserta Keponakan yang selalu menjadi penonton dalam pengerjaan skripsi 

tante, (Nayra, Amira, dan Yumna), Kak Elly Syahriati S.E beserta Keponakan 

yang selalu menjadi penonton dalam pengerjaan skripsi tante, (Dafy dan 

Lidya), Abang Solfikar dan Kak Apri beserta Keponakan yang selalu menjadi 

penonton dalam pengerjaan skripsi tante, (Alvaro), Abang Brigadir. Ridwan 

dan Kak Ria Sundari S.E. Terima kasih untuk cinta, semangat, nasehat, 

bantuan, dukungan baik secara moril maupun materi. Rika mengasihi kalian 

semua dalam lindungan Allah SWT, dan semoga keluarga kita tetap utuh 

sampai selama-lamanya. 

10. Kepada teman seperjuangan, khususnya TKR (Titin dan Kristina), teman 

berantam, teman curhat, teman nongkrong, teman sesama anak bungsu dan 

banyak kesamaan lainnya. Sukses untuk kita dan tetap menjalin komunikasi 

dimana pun kita nanti. Juga kepada teman PPL SMP Negeri 1 Lubuk Pakam 

(Ria, Irma, Anggi, Wita, Ayu, Merry, Icha, Yasri, Yan Sardo, Nick, Okpri) 

terima kasih untuk kebersamaan 3 bulan dan yang juga membantu saat 

pembuatan Skripsi di lokasi PPL. Sukses untuk kita semua. 



v 

 

11. Kepada seluruh mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 

Universitas Negeri Medan khususnya angkatan 2012 Ekstensi A ( Tia, Desi, 

Pcp, Imeh, Holong, Rendy, Kristina, Titin, Leny, Berma, Indra, Manto, Cece, 

Dewi, Dwi, Ical, Amet, Nasir, Uci, Nirwana, Yemima, Yeni, Sherly ) dan 

juga teman-teman HMJ angkatan 2014 (Rentus, Zua, Ateng, Prendy, Eidi, 

Anton, Mueng, Andre, Riza, Maria, Wiwid, Ester, Gembira, Rista, Yessy, 

Ami) kelas Ekst A, Reg A dan Reg B. Sukses untuk kita dan tetap menjadi 

kebanggaan dan mengharumkan nama Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Medan. 

Semoga Allah SWT yang membalas segala niat dan kebaikan semua yang 

penulis telah sebutkan di atas maupun yang belum sempat ditulis. Akhir kata, 

Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan kepada 

diri pribadi penulis. Semoga Allah SWT menyertai kita semua.  
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