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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahi Robbil’Alamin, penulis panjatkan Puji kehadirat Allah 

SWT karena atas rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Peran ASEAN Regional Forum 

(ARF) dalm Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan”. Penyelesaian skripsi ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di 

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan.  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai kesulitan 

baik karena keterbatasan kemampuan dan penulis menyadari sepenuhnya tanpa 

bimbingan, saran, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak terutama dosen 

pembimbing Skripsi yang memberikan bimbingan mulai dari awal sampai akhir 

penyusunan. Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan hati penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang 

membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, antara lain :  

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku rector Universitas Negeri 

Medan. 

2. Ibu Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si selaku Wakil I Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Drs. Flores Tanjung, M.A selaku Wakil II Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 
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5. Bapak Drs. Waston Manalu, M. SP selaku Wakil III Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan. 

6. Terima kasih untuk kedua orang tua ku tercinta Ibu Mikrajiani dan Bapak 

Sahri Alam Samosir, SP, kalian adalah sosok yang luar biasa, karena kalianlah 

aku bisa sampai saat ini. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan doa 

yang telah kalian berikan selama ini. Tulusnya hati, cinta dan pengorbanan 

kalian tak akan mampu untuk terbalaskan, semoga Allah memberikan 

kedamaian dalam hidup kalian, putih kasih kalian berdua akan selalu abadi 

dalam hidup ku. 

7. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, SH., M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Medan.  

8. Bapak Arief Wahyudi, SH selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.  

9. Bapak Prayetno, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan, dukungan, motivasi dan pengarahan dalam 

menyelesaikan Skripsi ini serta banyak meluangkan waktu dalam 

membimbing penulis.  

10. Bapak Ramsul Nababan, SH, MH, Bapak Budi Ali Mukmin, S.IP., M.A dan 

Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, SH., M.Hum selaku dosen penguji yang telah 

banyak memberikan bimbingan, saran dan kritikan kepada penulis.  
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11. Para Staf pengajar/dosen dan pegawai Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan bekal ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan study.  

12. Terimah kasih untuk kakak tersayang Rafidah Almira Samosir, S.Pd yang 

telah memberikan do’a, dukungan, motivasi dan semangat untuk penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Terimah kasih untuk adik-adik ku tersayang Shabrina Aldistriani Samosir dan 

Tarisa Rizki Almadani Samosir yang telah memberikan do’a, dukungan, 

motivasi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Terimah kasih untuk sahabat seperjuanganku The Hijaber’s : Sumiati 

Batubara, Zakiah Mursidah Lubis, Nurhavivah, Muniroh Lubis, dan Yusniarti 

Pulungan telah menjadi sahabat terbaik yang banyak melewati suka dan duka 

bersama, serta memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat untuk 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Terimah kasih untuk sahabat dari SMA, Mutia Dwi Sartika telah menjadi 

sahabat terbaik yang banyak melewati suka dan duka bersama, serta 

memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat untuk penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

16. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan, yakni mahasiswa Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan 2013 reguler A yang banyak melewati suka 

dan duka bersama, serta memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat 

untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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17. Terima kasih banyak pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, untuk itu penulis 

menyampaikan terimah kasih.  

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam 

menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan 

baik dari segi isi, susunan maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Kiranya skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasana ilmu pendidikan.  
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