KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
segala karunia dan rahmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran GMNI
Dalam Melakukan Pendidikan Politik Sebagai Upaya Meningkatkan
Pemahaman Politik Mahasiswa”.
Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk
memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
Dalam penulisan skripsi ini, dari awal hingga akhir penulis banyak
menemukan hambatan. Namun karena dukungan dari berbagai pihak akhirnya
penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Dengan penuh ikhlas dan
kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada
Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Drs. Halking, M.si yang telah meluangkan
waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis dan semua pihak yang telah
memberikan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh
karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun
demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, atas masukan yang diberikan penulis
mengucapkan terima kasih. Penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak
terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom,M.Si selaku Rektor Universitas
Negeri Medan

ii

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan
3. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA,SH, M,.Hum selaku ketua jurusan
PPKn
4. Bapak Arief Wahyudi,SH selaku sekretaris jurusan PPKn
5. Ibu Dra. Rosnah Siregar, M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak
memberikan arahan dan bimbingannya
6. Bapak Prayetno, S.IP. M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak
memberikan arahan dan bimbingannya
7. Bapak Budi Ali Mukmin, S.IP. M.A selaku dosen penguji yang telah
memberikan arahan dan bimbingan
8. Rio Pasaribu selaku Ketua organisasi GMNI komisariat UNIMED,
beserta pengurus harian lainnya serta teman-teman yang tergabung
dalam organisasi GMNI yang membantu selama proses penelitian.
9. Bapak/Ibu Dosen PPKn Universitas Negeri Medan, yang telah
memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di
bangku kuliah
10. Para staf dan Pegawai PPKn dan Fakultas Ilmu Sosial yang telah
membantu dalam urusan administrasi selama perkuliahan
11. Terkhusus dan teristimewa kepada Ayahanda M. Simbolon yang
Tuhan telah panggil ke sisiNya tepat saat penulis sedang menyiapkan
diri untuk sidang dan Ibunda H. Siboro yang telah mendidik,
membesarkan dan memberikan dukungan moril maupun materil serta
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doa-doanya dan buat segala cintanya dan kesabarannya yang tidak
pernah berksudahan.
12. Pendukung terbaik Kakak tersayang yang penuh kesabaran menemani
dan menyiapkan segala keperluan selama perkuliahan Kak Wastina
Simbolon, juga Abang yang selalu mendukung Bg Donal Simbolon,
dan tersayang adik-adik terhebat Dedi Simbolon juga Robothon
Simbolon. Kalian adalah motivator dan juga sumber kekuatan untuk
tetap semangat dalam menjalani semua ini.
13. Terkhusus kepada sahabat terbaik selama menduduki bangku
perkuliahan yang disebut dengan Kepompong Ifni Sri Uliana Tarigan,
Gembira Rumabutar, Ririn Meldianan Tindaon, dan Rista Lusiani
Tarigan.
14. Seluruh teman-teman di Kelas Reguler B 2012 yang tidak dapat
disebutkan satu persatu
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhanlah yang melimpahkan berkat
dan anugerahNya kepada kita semua. Amin.
Medan, Juni 2016
Penulis
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