
Kata Pengantar 

Segala puji hanya Kepada Allah SWT. Dzat yang bekuasa atas aktivitas 

segala makhluk. Atas kehendak dan kekuatan-Nya semua bergerak dan diam, 

semua hidup dan mati. Tiada Tuhan yang berhak di sembah selain Allah SWT. 

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan yang baik, seorang 

Rasul penutup untuk umat akhir zaman, Muhammad SAW. Seorang manusia yang 

tanpa pernah merasa lelah dalam mengajak manusia untuk hanya menyembah 

Allah SWT, dan selalu mengajak manusia dalam hal kepada kebaikan dan 

mencegah kepada kemungkaran. 

  Skripsi ini berjudul “Perkembangan dan Partisipasi Politik Partai Keadilan 

Sejahtera di Wilayah Sumatera Utara (1998-2014)”, semoga dengan adanya 

skripsi ini, peneliti dapat memberikan kontribusi kepada pembaca tentang 

perkembangan dan partisipasi politik salah satu Partai berbasis Islam di Sumatera 

Utara. serta memberikan cakrawala berpikir peneliti dalam memulai 

mengembangkan kreativitas menulis sebagai akademisi pemula. 

 Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian 

skripsi ini. Oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran yang membangun 

dari para pembaca. 

Suatu perjalanan yang takkan selesai tanpa pertolongan dari ALLAH SWT 

dan spirit yang sangat berharga dari orang-orang di sekeliling penulis hingga 

akhirnya skripsi ini selesai. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada: 



1. Bapak Rektor Universitas Negeri Medan, Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, 

M. Si beserta jajarannya. 

2. Kedua orang tua saya ayahanda dan ibunda tercinta, yang senantiasa sabar 

dalam membesarkan, memberikan Do’a, kasih sayang, motivasi, nasehat, 

serta memenuhi kebutuhan penulis dalam menyelesaikan pendidikan 

hingga perguruan Tunggi. 

3. Ibu  Dra. Flores Tanjung, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga 

penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan, sekaligus sebagai Ketua 

Jurusan Pendidikan Sejarah. 

4. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku dosen penasehat akademik 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis 

selama penulis menimba ilmu di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

5. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd dan Bapak Pristi Suhendro, S.Hum, M.Si 

selaku dosen penguji yang telah banyak memberi masukan kepada penulis. 

6. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M. Si selaku sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam hal 

menimba ilmu di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

7. Bapak Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah banyak 

membantu penulis dalam  menimba ilmu pengetahuan selama kuliah di 

Jurusan Pendidikan Sejarah. 

8. Bapak Dr. Restu, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta 

jajarannya. 



9. Jajaran Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Sumatera Utara: 

Bapak Sigit Pramono Asri, SE, Muhammad Yusuf Fahmi, Lc, M. Hafez, 

Lc, MA, Satrya Yudha Wibowo, ST, MM, Zulfikar, Taufik Hidayat, Andri 

Susilo, ST, Delvi Andriadi, Juanda Sukma, Turino, S.Pd, Ibu Erna Hestuti 

Daulay, Eka Maladewi, S.P atas waktu dan kesediannya peneliti 

wawancarai disela aktivitas dan kesibukan yang padat. 

10.  Sahabat seperjuangan dalam dakwah, Para Aktivis Dakwah Kampus di 

UKMI Ar-Rahman, FSMS, KAMMI, FSLDK dan juga keluarga besar 

DPC PKS Medan Deli, JPRMI Medan Deli. Jazakumullah atas do’a antum 

selama ini. 

11. Teman-teman B Reguler 2011, abang dan kakak stambuk 2010, 2009 serta 

adik-adik stambuk 2012, 2013 Jurusan Pendidikan Sejarah.  

Hanya do’a yang penulis panjatkan kepada Allah SWT, semoga Allah 

SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis 

sampai penulisan skripsi ini. 
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