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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta shalawat 

dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, atas berkat pertolongannya dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Elektabilitas Kepala Desa Terhadap Perilaku 

Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 (Studi Analisis 

Pada Masyarakat Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten 

Langkat)”.  

 Skripsi berjudul “Pengaruh Elektabilitas Kepala Desa Terhadap 

Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 (Studi 

Analisis Pada Masyarakat Desa Dogang Kecamatan Gebang 

Kabupaten Langkat)” disusun sebagai syarat untuk bisa memperoleh gelar 

sarjana dari Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

 Dalam penyusunan skripsi ini. Penulis banyak memperoleh bantuan dari 

berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Teristimewa untuk kedua orang tua yautu Ayahanda Suriadi dan Ibunda 

Elvina yang telah memotivasi dan memberikan semangat baik secara lahir 

maupun batin. 

2. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom sebagai Rektor Universitas Negeri Medan 

dan Pembantu Rektor UNIMED beserta seluruh staffnya. 
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3. Ibu Dr. Reh Bungana PA, SH., M.Hum Selaku Ketua Jurusan PPKn yang 

telah memberikan motivasi dan beliau juga yang telah memberikan izin 

untuk melakukan penelitian . 

4. Bapak Arief Wahyudi, SH selaku Sekertaris Jurusan PPKn yang telah 

membantu penulis untuk bisa mengikuti aktivitas dalam upaya 

penyelesaian dan pengesahan skripsi ini. 

5. Bapak Budi Ali Mukmin, SIP., M.A selaku Dosen Pebimbing Skripsi yang 

penuh kesabaran dan kebaikannya membimbing penulis dalam penulisan 

hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak hanya bimbingan dalam 

menulis saja, namun dalam mengahadapi tantangan hidup dalam mencapai 

sebuah kebaikan yang hakiki dari Allah Swt. 

6. Bapak Drs. Halking, SIP., M.Si.,Selaku Dosen Pembimbing Akademik 

dan sebagai dosen pembinbing akademik penulis yang telah memberikan 

motivasi dan arahan ketika melakukan bimbingan KRS kepada penulis 

untuk terus belajar dan jangan sampai terhenti disini. Apapun pasti bisa 

selama kita berdoa, berusaha daan berupaya untguk mendapatkannya. 

7. Arif Wahyudi, SH., MH Selaku Pembanding  Utama penulis untuk 

menguji skripsi yang telah dibuat. 

8. Julia Ivanna, S.Sos., M.AP selaku pembanding kedua dalam pengujian 

skripsi ini. 

9. Prayetno, S.IP.,M.Si selaku pembanding bebas dalam pengujian skripsi 

ini. 
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10. Bapak Ibu Dosen dilingkungan Jurusan PPKn, yang telah membekali ilmu 

dan pengetahuan kepada penulis selama perkulian hingga penyelesaian 

skripsi ini. 

11. Bapak Pegawai Jurusan, yang akrab dipanggil Pak Jon yag telah membatu 

penulis dalam melengkapi bagian administrasi dalam penelitain. Tanpa 

bantuannya penulis tidak mungkin bisa menyelesaikan skripsi ini. 

12. Terimakasih kepada Bapak Zainal Arifin selaku Kepala Desa yang telah 

memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di desa Dogang. 

13. Terimakasih kepada Kak Ita selaku sekertaris Desa yang telah membantu 

penulis dalam pembuatan surat balasan dari Desa Dogang. 

14. Yang terkasih Andi Suhendra, yang selalu memberika doa, semangat, 

motivasi, membantu, penulis dalam upaya penyelesaian laporan hasil 

penelitian dan skripsi ini. 

15. Adinda Mukhlis Aulia, Masitah, M. Ilham, dan Adi sepupu yaitu M. Rifki, 

Raisya Azzuhra dan Aditya Prayoga yang telah memberikan bantuan 

kepada penulis untuk membatu dalam penelitian dan hasil penelitian. 

16. Sahabat terbaiku Seniwati Sinurat dan teman-teman terbaikku Rafika Duri 

Sinambela, Nur Eka Sari Munthe, Rizki Dayanti, Noventri, Stevani, Nessy 

Tamara, Zakia, Muniroh, Wirda, Sumiati. 

17. Sahabat terbaikku pada waktu pelaksanaan PPLT di SMA Negeri 2 Medan 

yaitu Morlika Manurung yag selaku mengajarkanku dalam kebaikan dan 

membantu dalam penulisan skripsi. 
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18. Rekan-rekan keluarga Syarif Homestay dan Mahasiswa Jurusan PPKn 

angkatan 2016 kelas Reguler A 2013 yang telah membatu penulis dalam 

penulisan skripsi ini. 

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yag turut serta 

memberikan bantuan dan sumbaga pemikiran selama penulis mengikuti 

perkuliahan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak 

hambatan dan kendala-kendala yang harus dihadapi, dengan rahmat Allah SWT 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan suka cita. Penulis 

mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang telah membantu dan mendukung penulisan dalam pembuatan skripsi ini dan 

penulis berharap semoga skripsi yang penulis buat dapat berguna dan bermanfaat 

nantinya. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin, namun penulis menyadari 

masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membagun dari pembaca demi kebermanfaatan skripsi ini. Kiranya skripsi 

ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 
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