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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Teriring salam dan do’a penulis sampaikan semoga kiranya para 

pembaca senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahuwata’ala serta sukses 

dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.   

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah 

Subhanahuwata’ala berkat segala limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perilaku Memilih Masyarakat Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Kampung Baru Kecamatan Badar 

Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017” . 

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi dan 

memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan serta sebagai 

wahana untuk melatih diri dan mengembangkan wawasan berfikir dalam 

penulisan karya ilmiah ini. Bagi penulis skripsi ini adalah hasil dari sebuah 

perjuangan menempuh pendidikan selama lima tahun di Universitas Negeri 

Medan yang sangat penulis banggakan.   

Dalam penyelesaikan skripsi ini, tentunya banyak yang mengalami 

kesulitan dan hambatan, namun semuanya bagi penulis adalah sebuah 

pengalaman. Penulis mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan,  

pengalaman penulis dalam penelitian, pengumpulan literature, maupun penulisan 
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karya ilmiah. Namun berkat bimbingan dan arahan semua pihak, kesulitan yang 

ada dapat diatasi dan karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Terselesainya skripsi ini 

tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing 

penulis baik dengan ide-ide pemikirannya serta motivasi untuk tetap semagat 

menyelesaikan skripsi dan pendidikan penulis.  

Pada kesempatan kali ini, teristimewa dan paling utama penulis 

mengucapkan terimakasih yang sangat besar, kepada kedua sosok orang tua yang 

sangat saya sayangi, akan selalu saya banggakan dan yang sangat luar biasa bagi 

penulis. Ayahanda (Alm. Yusman Zega) dan Ibunda (Armiati, SE) sebagai 

motivator dan penuntun jalan dan penolong hidup penulis yang banyak 

memberikan semagat, untaian do’a, pengorbanannya baik dari segi moril dan 

materil serta kasih sayangnya yang tak terhingga dan telah membesarkan penulis 

hingga seperti saat ini. Terimakasi Ayah, Mama  

Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan selama perkuliahan 

dan terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap ketulusan hati 

pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimaksai kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom M.Pd selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan (Unimed) 

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 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 
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4. Bapak Arief Wahyudi, SH, MH, selaku Sekretaris Jurusan PPKn 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dan selalu 

memberikan arahan, bimbingan, dan nasehat yang bermanfaat 

kepada penulis 

5. Ibu Hodriani, S.Sos, M,AP selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

penulis yang telah sabar dan banyak meluangkan waktunya untuk 

memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang sangat bermanfaat 

untuk penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak Budi Ali Mukmin S.IP, M.A selaku Dosen Penguji yang telah 

banyak memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

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

memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Unimed, khususnya di 

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan.  

9. Bapak Jhon selaku bagian Tata Usaha Jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan yang telah membentu penulis dalam menyelesaikan 

kelengkapan berkas, terimakasi sekali lagi dari hati ini penulis 

ucapkan. 
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10. Bapak Sahidin, A.Md selaku Sekretaris Camat Badar Kabupaten 

Aceh Tenggara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

mengadakan penelitian sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.  

11. Bapak Budimansyah Skd selaku Kepala Desa Kampung Baru yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian 

sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 

12. Kepada Masyarakat Desa Kampung Baru yang telah banyak 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

13. Kepada kedua Adikku tersayang Aprilliani Zega & Kania Yusifa 

Arini Zega yang telah banyak memberikan dukungan motivasi 

kepada penulis selama perkuliahan memberikan semagat kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

14. Kepada kelurga besar penulis, Kakek, Nenek, Paman, Abang dan 

kakak yang telah memotivasi penulis dan memberikan nasehat yang 

berguna selama perkulihan selama lima tahun dan memberikan 

semagat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

15. Kepada Abangda Naidiansyah yang telah banyak meluangkan waktu 

untuk membimbing, nasehat, dan memberikan dukungan motivasi 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

16. Kepada Abangda Quadi Azam, Eka Azwin Lubis, Ronggur Raja 

Doli S, Syukri Mujahid, Taufik Hidayat Tanjung, M. Nasri, 

Syuhada,  yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, 

nasehat, serta telah bersama-sama berjuang untuk perubahan 
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pemikiran kearah yang lebih terang, dan memberikan dukungan 

motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

17. Rekan-rekan juang, para senioren, dan adik-adik di Himpunan 

Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat FIS Unimed yang Terus 

Menjadi teman dalam berbagai situasi yang dihadapi.  

18. Kawan-kawan PPL di SMK Nur Azizi Tanjung Morawa tahun 2015 

yang memberikan banyak kesan selama tiga bulan jadi bagian dari 

kalian.  

19. Kepada pengurus SEMA Unimed 2016/2017 Wahyu Panjaitan, 

Agustiawan, Khairandi Syahputra, Arnol (cerop), Desy Ariani, 

Masriani Tanjung yang banyak mengukir kenangan dan perjuangan, 

serta pengalaman yang tak ternilai harganya.  

20. Kepada teman seperjuangan khususnya kelas Ekstensi B 2012 

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu  yang telah memberikan dukungan kebersamaannya selama 

perkuliahan. 

21. Kepada Sahabat-sahabat terbaiku: Ahmad Arfah Fansuri Lubis, 

Mhd, Nasir Sinaga, Ahmad Faisal, Intan Widi Arista, Almi Pratiwi 

Tarigan, Lyna Panjaitan, Hulfa Islami, Yessi Ardila Rahman, Try 

Widianty, Thoibah Lubis, Iis Soleha, Purnama Sari, Fadli, Risky 

Adelina yang telah menemani penulis dari semester awal hingga 

semester akhir ini dan hingga selamanya.  
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22. Kepada seluruh Presiden Mahasiswa Sekota Medan Widan Anshori 

Hasibuan (Presma UINSU),  Indra Nasution (Presma Amir Hamzah), 

Agung (Presma UISU), Kholil (Presma Univa), Brilian (Presma 

USU), Robby (Presma Panca Budi), Lovisa (Presma Potensi Utama), 

Avib (Presma Dharmawangsa), yang telah sama-sama berjuang, dan 

melawan penindasan terhadap mahasiswa serta masyarakat di kota 

medan, demi terwujudnya perubahan kearah yang lebih terang.  

23. Kepada rekan-rekan Kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB) 

Sumut, yang diperjumpakan oleh KPK untuk mengikuti pelatihan 

selama seminggu agar menjadi mahasiswa yang Berintegritas dan 

memiliki jiwa pemimpin untuk Indonesia.  

24. Kepada sahabat saya dari MAN Kutacane, Arisman Paska, Ricky 

Akmal, Riki Andia, Rendi Syahputra, Yofi Rahman, Putra Jasa 

Murni, Amir Harahap yang selalu support saya selama perkulihan 

hingga penyusunan Skripsi ini.  

25. Kepada seluruh pengurus Ikatan Keluarga Besar Aceh Tenggara 

(IKBAT) yang selalu mendorong saya untuk membenahani kampung 

halaman dari pemimpin yang zholim dan memberikan saya semagat 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

26. Serta seluruh bapak/ibu, saudara/I, yang tidak dapat disebutkan 

namanya satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasi.  

 Penulis menyadari bahwa hasil dari skripsi ini masih banyak yang perlu 

diperbaiki dan belum sepenuhnya sesuai dengan kreteria karya ilmiah, maka dari 
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itu penulis meminta kritik dan saran yang sifatnya membagun guna menghasilkan 

karya yang lebih baik lagi kedepannya. 

Demikianlah pengantar dari penulis, atas segala perhatian, dukungan, 

serta do’a yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terimakasi. Semoga 

Allah Swt meridhoi kita semua. Amin 
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