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Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
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telah mendorong dan membimbing penulis baik dengan ide-ide pemikirannya 

serta motivasi untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi dan pendidikan 

penulis. 
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menyelesaikan skripsi ini.  

4. Bapak Arief Wahyudi, SH.,MH selaku sekretaris jurusan PPKn.  
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6. Bapak Drs. Ramli, MA selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan 

saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.  
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memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa 

diselesaikan.  

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PPKn yang telah banyak memberikan 

pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti 

perkuliahan serta staf pegawai di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan.  
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9. Bapak Jon selaku staf pegawai di Jurusan PPKn yang telah banyak 

membantu penulis dalam administrasi yang dibutuhkan mahasiswa/i dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Abangda Quadi Azam yang telah membimbing dan memberikan motivasi 
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