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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-

Nya sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan tepat pada waktunya. proposal ini diberi 

judul “Persepsi Mahasiswa Tentang Hate Speech Di Indinesia ( Studi Kasus Mahasiswa 

PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Medan Stambuk 2015) ”. 

Dalam penulisan skripsi ini, mulai dari awal sampai akhir penulis banyak menemukan 

hambatan, namun karena dukungan berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan nya. 

Dengan penuh ikhlas dan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasi 

kepada berbagai pihak dan teman-teman Seperjuangan yang telah turut serta membantu dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan pada 

skripsi  ini sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis membutuhkan kritik dan saran 

yang membangun untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga dengan 

adanya skripsi ini kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi dan 

memberikan manfaat bagi kita. 

Dalam belajar penulis juga tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan bantuan 

dan dukungan dari lingkungan sekitar. Penulis kuga mrngucapkat terimakasih sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Ali Usman Lubis dan Ibu Tini Sariani 

Situmorang atas semua yang terbaik yang diberiakan kepada saya mulai awal hingga 

detik ini. 

2. Terimakasih kepada bapak Rektor Unimed Bapak Prof. Syawal Gultom, M.Pd beserta 

jajaran stapnya yang telah memberikan kelancaran urusan akademik dari awal sampai 

akhir. 

3. Terimakasih kepada ibuk Dra. Nurmala Berutu, M.Pd sekalu dekan fakultas ilmu 

sosial beserta jajarannya pegawai fakultas yang dapat mengelola birokrasi 

kemahasiswaan dengan baik sehingga proses perkuliahan berjalan lancar. 



iii 
 

4. Terimasih kepada ketua jurusan PPKn  ibuk Dr. Reh Bungana Beru PA. SH.,M. Hum 

yang telah memberikan kelancaran akademik dari awal kuliah sampai selesai. 

5. Terimakasih kepada sekertaris jurusan PPKn Bapak Arief Wahyudi, SH., M.H yang 

telah memberikan kelancaran urusan akademik dari awal kuliah sampai selesai. 

6. Terimakasih kepada dosen pembimbing skripsi Bapak Parlaungan G. Siahaan, S.H., 

M. Hum yang tidak bosan-bosannya membimbing penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 

7. Terimakasih kepada dosen pembimbing akademik sekaligus penguji skripsi bapak 

Fahmi M. Siregar, SH., MH Yang turut memberikan arahan dalam penulisan skripsi 

ini. 

8. Tetimakasih kepada ibuk Reh Bungana Beru PA. SH., M.Hum selaku dosen penguji 

yang telah memberikan arahan dengan baik kepada penulis dalam penulisan skripsi 

ini. 

9. Tetimakasih kepada Bapak Majda El Muhtaj, M. Hum selaku dosen penguji yang 

telah memberikan arahan dengan baik kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

10. Terimakasih kepada ibuk Hodriani, S.Sos., M. AP., M.Pd yang telah berkenan turut 

serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi. 

11. Terimakasih kepada seluruh dosen yang yang telah mengajar saya mulai semester 

awal hingga semester akhir. 

12. Terimakasih kepada Bapak Joni (jon) dan kaka Santi yang telah membantu dalam 

penyelesaian surat-surat yang di butuhkan dalam pembuatan skripsi. 

13. Terimakasih kepada saudara-saudara ku tercinta Erika Yani, Rahman Syahputra, 

Herman Prianto, Nova Salsa Bila, dan tak lupa juga kepada boy friend Roy Hendri. 

Yang telah sangat banyak mendukung penulis dalam susah dan senang dalam 

penulisan skripsi dari awal hingga selesai. 

14. Terimakasih kepada kepada wawak dan saudara-saudara tercinta yang berada di 

medam selaku pengganti orang tua saya dalam mengurus saya hingga saya bisa 

menyelesaikan perkuliahan selama empat tahun di medan. 

15. Terimakasi kepadaterdekat saya teman- teman  Eka Nirmala Simanjuntak, Nur Fitri 

Handayani Hasibuan, Liska Yunita, Harri Guna Alan, Zulhijjatun Isna, Dahniar 

Maha, M. Fadli dan teman-teman seperjuangan di ppkn setambuk 2014. 
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16. Terimakasih kepada kawan-kawan kos, Fitri Ana Sani, kak Chrisna Cendana, Anisa 

Putri  yang telah mendukun dan membatu saya dalam penyelesaikan skripsi. 

17. Terimakasih kepada adek-adek jurusan PPKn yang telah membantu saya dalam 

pengisian angket. 
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