
KATA PENGANTAR

Puji  dan syukur  penulis  ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,  atas

segala berkat dan kasih-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“Peran Persatuan Wartawan Indonesia  Dalam Penegakan Kode Etik Jurnalistik

Terhadap  Wartawan  Media  Surat  Kabar  di  Sumatera  Utara  (Studi  Kasus  PWI

Sumatera Utara)”.

Skripsi  ini  disusun  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  memperoleh  gelar

sarjana  pendidikan  pada  Jurusan  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan

Fakultas  Ilmu  sosial  Universitas  Negeri  Medan.  Dalam  penulisan  skripsi  ini,

tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun

materil.  Oleh karena itu penulis  ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang

tiada hingganya kepada:

1. Bapak  Budi  Ali  Mukin,  SIP,  M.A, yang  penulis  hormati  selaku  Dosen

Pembimbing  Skripsi  yang  dengan  segenap  hati  dan  penuh  kesabaran

memberikan petunjuk,  bimbingan,  saran serta  dukungan kepada penulis

demi kesempurnaan skripsi ini

2. Bapak Drs. Halking, M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis

dan penulis dan penguji, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk

membimbing, memberikan arah dan saran-saran kepada penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

1



3. Bapak Prayetno,  S.IP.,M.Si  selaku  Dosen  Penguji  yang  telah  banyak

memberi  pengarah,  masukan  dan  petunjuk  serta  saran  kepada  penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Dr. Reh Bungana PA, SH, M.Hum dan Bapak Arief Wahyudi,  MH

selaku  Ketua  dan  Sekretaris  Jurusan  Pendidikan  Pancasila  dan

Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan

5. Dosen  se-lingkungan  Jurusan  PPKn  yang  selama  empat  tahun  telah

mendidik dan memberikan banyak ilmu.

6. Bapak John selaku staff dan tata usaha di jurusan Pendidikan Pancasila

dan  Kewarganegaraan  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri  Medan

yang telah banyak membantu dalam mempersiapkan kelengkapan berkas

yang dibutuhkan penulis.

7. Deby  Khairani  selaku  administrasi  PWI  Sumut  yang  telah  banyak

membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam mengurus surat-

surat penelitian di PWI Sumut.

8. Bapak/Ibu anggota PWI Sumut selaku narasumber dalam skripsi ini yang

telah  berkenan,  memberikan  izin,  bantuan,  saran  serta  informasi  untuk

mengadakan  penelitian  dalam  skripsi  ini  sehingga  penulis  dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Teristimewa kepada orang tua Penulis, Ayahanda J. V. Turnip dan Ibunda

U.  F.  Panjaitan  sebagai  motivator  dan  malaikat  penolong  yang  banyak

memberikan semangat, doa, serta bantuan moril dan materil kepada saya

sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, juga terimakasih

2



kepada kedua kakak penulis,  Sylvia  Turnip,  Imelda  Turnip dan  abang

Moris Turnip, Hotman Manurung, Rianto Siahaan dan ketiga keponakan.

10. Sahabat-sahabat  4  Idiots  yang selalu  menjadi  tempat  curahan suka dan

duka selama empat tahun ini, Dwi Prasasvita (Uwie), Dewi Nurita Piliang

(Cungkret), dan Sherlyna Sinaga (Landong). Terimakasih untuk ketulusan

saling membantu penyelesaian skripsi ini.

11. Teman satu generasi satu perjuanganku, yang selama empat tahun bersama

menjadi  tempat  berbagi  dalam  suka  duka  perjuangan  mencapai  gelar

sarjana, Kelas Ekstensi A FIS PPKn Unimed 2012 .

12. Ikatan Penulis Muda PPKn (Ipena PPKn) yang telah menjadi wadah untuk

menuangkan segala ide-ide kreatif dan menginspirasi. Pak Parlaungan G.

Siahaan, Pak Majda El Muhtaj, Pak Deny Setiawan dan dosen lainnya.

Juga kepada pendiri-pendiri Ipena PPKn yang selalu menjadi inspirasi dan

motivasi  untuk  berkarya,  Abang  Darwin  Putra  Sitepu,  Maruntung

Sihombing,  Roy Martin  Simamora  serta  disana  ada  juga  sahabat  yang

hebat  dan  asik  Toba  Sastrawan  Manik,  Oksari  Sihaloho,  Gilang,  Nita,

Hasan, Morlika, Sri Suci R.

13. Sahabat penulis Theresia Sihotang, Libri Sinaga, Helen Hotmian Pasaribu,

14. Kepada yang di semogakan menjadi teman hidup Samuel Purba, SH.

15. Teman-teman  PPLT  SMP Panca  Jaya  Galang  yang  selama  tiga  bulan

tinggal bersama dan bersama belajar menjadi seorang pendidik yang baik. 

3



16. Semua  pihak  yang  yang  telah  membantu  penyusunan  skripsi  ini  baik
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