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KATA PENGANTAR 

Puji  dan syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan karunia-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 

dengan baik. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan. Adapun judul skripsi ini menjelaskan tentang 

Startegi Komunikasi Politik DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Pada Pemilu 

Legislatif Tahun 2015 di Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo. 

Dengan segala keterbukaan penulis menerima kritik yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari 

bahwa hal ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari 

berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, 

maka dalam kesempatan yang bahagia ini  penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih, yaitu kepada yang terhormat : 

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

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

Negeri Medan 

3. Ibu Dr. Reh Bugana PA. SH. M.Hum, selaku Ketua jurusan PP-Kn 

4. Bapak Arief Wahyudi S.H. M.H, selaku sekretaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 
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5. Ibu Julia Ivanna, S,Sos., M.AP, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan 

ikhlas dan sabar dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran serta 

membantu kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Yusna Melianti, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya 

7. Bapak Prayetno, S.IP., M.Si dan Bapak Budi Ali Mukmin, S.IP., M.A selaku 

Dosen Penguji Skripsi saya, yang telah banyak membantu dan memberikan 

masukan untuk penyempurnaan skripsi ini. 

8. Bapak Jhon yang telah banyak membantu dalam melengkapi berkas-berkas dan 

Bapak/ibu dosen Staf pegawai di Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang telah memberikan pengetahuan selama mengikuti 

perkuliahan. 

9. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua penulis sampaikan 

kepada Bapak saya tercinta (S. Tarigan) dan ibunda tercinda saya (I. Surbakti) 

yang telah membesarkan penulis, menyayangi penulis, mendukung penulus, 

menyekolahkan penulis dari SD sampai saat ini, mengarahkan, serta memberi 

kasih nasehat dengan penuh kasih sayang yang tiada henti sejak kecil hingga 

dewasa, yang telah berkorban baik secara moril dan material, serta selaku 

membawa nama penulis dalam doa-Nya. Dan juga membimbing penulis 

memberikan motivasi dan semangat yang kuat untuk menjalani kehidupan ini 

dengan berbagai cobaan dan ujian sehingga penulis dapat menempuh gelar 

sarjana. 
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10. Terkhusus, ucapan terimakasih juga disampaikan untuk Kakak, Abang, Adik 

dan keponakan tersayang  (Kak Risa dan Bg jefri), buat Kakak (delvi) dan adik-

adik yang paling istimewa (Frans dan Rico) serta keponakan ku tersayang Jerian 

Danish barus, yang turut mendukung penuli, bukan hanya sekedar keluarga tapi 

juga sahabat dan penyemangat hidup yang selalu mendukung penulis secara 

moral, spritual maupun material mulai dari penulis kuliah hingga selesainya. 

11. Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih kepada Mama Tengah Sabar 

Surbakti, S.Pd, M.Or selaku dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed, untuk 

setiap doa, kasih sayang, perhatian dan bantuannya buat penulis selama mengikuti 

perkuliahan. Juga untuk keluarga yang selalu mendukungku (Nenek Biring, 

Mami, Mama Tua, Bibik, Adik-adik dan Kakak-kakak) dan selalu buat penulis. 

12. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman Lilis Karnelia Ginting, 

Viktor Anggia Sitepu, Lando, Yunus yang telah memberikan dukungan berupa 

doa maupun semangat berserta dukungan  yang tiada henti mereka berikan kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan benar dan bagus 

13.Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan kelas Non 

Reguler A 2013, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan 

kebersamaannya selama 4 tahun menuntut ilmu. 

14. Ucapan terimakasih juga disampaikan untuk teman seperjuangan dalam 

mengerjai skripsi dan menjumpai dosen pembimbing skripsi yaitu Erbinsar 

Berutu, tidak lupa, ucapkan terimakasih juga disampaikan untuk rekan 

seperjuangan selama PPLT yakni teman-teman di PPL SMK taruna tekno 
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nusantara, serta semua pihak yang telah memberikan masukan kepada penulis 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

 Penulis telah beupaya melengkapi skripsi ini dengan semaksimal mungkin, 

tetapi saya berharap kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaan skripsi 

ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan memberikan banyak kontribusi 

untuk pengetahuan pembaca. 

Medan,  Januari  2018 

  

        Yudi Yowel Tarigan 

      

 


