
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis  ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

karunia-Nya   serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW 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,  M.Pd selaku  Dekan  Fakultas  Ilmu  Sosial 

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

Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  FIS  Universitas  Negeri 

Medan.

4. Ibu  Yusna  Melianti,  MH    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 sikripsi.

5. Ibu Sri  Hadiningrum, SH, M.Hum 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  Pandan/Mangga  Dua yang  telah  bersedia  menjadi 

tempat penelitian penulis, terkhusus kepada Bapak  Masral sebagai  Lurah 

Pandan/Mangga Dua , Bapak Marapilian Panggabean, Bapak Hasnan Koto 

dan  Ibu  Ernalita  Sitompul  selaku  narasumber  yang  sudah  meluangkan 

banyak  waktu  ditengah-tengah  kesibukan  yang  sudah  bersedia  untuk 

diwawancarai.
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8. Teristimewa  buat  kedua  orangtua,  Ayahanda  Alm.  Saifuddin  Sitompul 

yang tidak dapat  melihat  putri bungsumu ini  menyelesaikan pendidikan 

dan  meraih  gelar  sarjana  pendidikan  dan  semoga  almarhum  Ayah 

dilapangkan  disisi-Nya  serta  Ibunda  tercinta  Ratna  Wirna  Tambunan, 

wanita hebat yang telah melahirkan penulis yang selalu mendukung dan 

mendoakan setiap langkah penulis. 

9. Keluarga  besar,  Uning  Rama  dan  Bang  Ratno,  Uning  Erna  dan  Bang 

Hotler, Uning Sri dan Bang Nasaruddin, Ogek Ucok (Rosihan) dan Kak 

Neila,  Uning Isah  dan Bang Syafril,  Ogek Batok (Sahputera)  dan  Kak 

Dewi, serta Ogek Sahril dan Kak Sari yang selalu mendukung penulis baik 

dalam bentuk  dukungan  moril  dan  doa.  Kepada  keponakan-keponakan, 

Madhan, Anita, Abrar, Andi, Bustanul, Ambar, Ihsan, Sakhiy dan Fathin 

yang  selalu  menghibur  etek  atau  bou  (penulis)  dan  semoga  seluruh 

keluarga dilindungi oleh Allah SWT dan selalu diberi keberkahan disetiap 

langkah.     

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

selama  masa-masa  kuliah  yang  jadi  teman  curhat,  teman  berdebat  dan 

semoga  pertemanan  kita  tidak  berakhir  sampai  disini.  Semoga  sukses 

buata kita.

11. Kepada seluruh mahasiswa  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan 

FIS Universitas Negeri Medan khususnya angkatan 2012 Ekstensi A yaitu 

kak Tia,  Desi,  Putri,  Imah, Kak Leny,  Cece,  Dewi, Dwi,  Faisal,  Arfah, 
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Nasir, Uci, Nirwana, Yemima, Yeni, Sherly, Berma, Indra, Berma, Rendy 

dan Holong dan juga teman-teman yang lain. Sukses untuk kita dan tetap 

menjadi kebanggaan dan mengharumkan nama Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Medan.

12. Kepada  teman-teman  PPLT  SMA  Negeri  1  Lubuk  Pakam,  Medina, 

Chikita,  Hikayah,  Utami,  Juliana,  Tantri,  Diah,  Merry,  Yesni,  Lisma, 

Ester,  Ningsih,  Yudi,  Bang  Andi,  Alex,  Johannes,  Charolous,  Tiarma, 

Santi dan Rina yang telah menjadi bagian hidup selama 3 bulan bersama-

sama dan semoga kita sama-sama lulus tahun ini. 

13. Kepada teman-teman seperjuangan juga walaupun tidak sama universitas 

Yayuk, Elsa, Fitri, Roslina semoga kalian juga bisa di tahun ini kita lulus 

bersama-sama  dan  semoga  sukses  buat  kita  semua  serta  seluruh  pihak 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga  Allah  SWT yang  membalas  segala  niat  dan  kebaikan  semua 

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

Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan kepada 

diri pribadi penulis. 

Medan,     Juni 2016
       Penulis
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