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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena atas 

berkat, kasih, anugerah dan pertolongan-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun 

judul skripsi ini yaitu “Partisipasi Politik Warga Binaan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi Dalam Pemilihan Walikota 

Tebing Tinggi Tahun 2017”.  

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat 

menyelesaikan studi strata satu dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, 

Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih 

banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, serta tidak 

terlepas dari kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi. Atas bantuan, 

bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penyusunan dan penulisan 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.  

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak bantuan 

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

dalam kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati, penulis ingin 

menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang turut membantu, khususnya : 
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1. Teristimewa kepada Orang Tua Penulis, Ayah Tersayang Sahata Marlen 

Situngkir S.H., M.Si, dan Ibu Tercinta Desny Lusiana Br. Purba, yang telah 

memberikan kasih sayang, dukungan do’a, motivasi, penguatan serta 

dorongan moril maupun meteril yang tak terhingga kepada penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan beserta pengawai/staf. 

4. Bapak Budi Ali Mukmin, S.IP., M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta 

petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

membalas semua kebaikan Bapak. 

5. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan 

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Arief Wahyudi, SH, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) 

sekaligus Penguji Skripsi yang selalu memberikan arahan, motivasi dalam 

perkuliahan, memberikan bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan 

Bapak. 



iv 
 

8. Bapak Prayetno, S.IP., M.Si. selaku Dosen Penguji Skripsi yang selalu 

memberikan arahan, bimbingan, dan masukan, dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak.  

9. Bapak Majda El Muhtaj, M.Hum, selaku Dosen Penguji Skripsi yang selalu 

memberi bimbingan dan motivasi selama perkuliahan. Semoga Tuhan Yang 

Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak. 

10. Bapak Jhoni dan Ibu Shanty, selaku Tata Usaha Jurusan Pendidikan 

Pancasila Dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu kelengkapan 

berkas yang di butuhkan penulis. 

11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis 

selama berada di jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 

Universitas Negeri Medan yang juga ikut serta dalam mensukseskan 

penulisan skripsi ini. 

12. Bapak Alexsander L, Amd IP. S.H., M.Hum, selaku Ketua Kalapas Tebing 

Tinggi yang sudah banyak membantu dan memberi kesempatan bagi penulis 

dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. 

13. Kepada Abang penulis yaitu Abang Candro Tambun, yang selalu memberi 

nasehat, arahan, motivasi dari awal proposal sampai penyusunan skripsi ini. 

14. Kepada Abang David Darwin Pardede yang selalu memberi semangat dan 

Doa dalam proses penyelesaian Skripsi ini.  

15. Kepada Kakak penulis yaitu Kakak Friska Br. Parapat, yang selalu memberi 

nasehat, arahan, motivasi dari awal proposal sampai penyusunan skripsi ini 

serta mendukung penulis dalam masalah pribadi dan perkuliahan. 
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16. Kepada Adik-adik tersayang penulis yaitu Adik Yossam Situngkir, Kardo 

Situngkir, dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan 

do’a dalam menyelesaikan skripsi ini. 

17. Kepada Keluarga Situngkir, yang selalu membantu dalam materi maupun 

non-materi, memberikan motivasi, dukungan do’a, dan memberikan 

perhatian bagi penulis. 

18. Kepada Keluarga Purba, yang selalu membantu dalam materi maupun non-

materi, memberikan motivasi, dukungan do’a, dan memberikan perhatian 

bagi penulis. 
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yang selalu membantu dalam materi maupun non-materi, memberikan 

motivasi, dukungan do’a, dan memberikan perhatian khusus bagi penulis 

20. Kepada seluruh Informan penulis yang memberikan keterangan berupa data 

yang diperlukan penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

21. Kepada Teman Baik penulis Rosmauly Arnia Sirait, yang sudah banyak 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

22. Kepada Teman-teman Seperjuangan Kelas Extensi Stambuk 2014 di Jurusan 
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semangat dan terima kasih sudah menjadi teman belajar yang asyik selama 4 
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Negeri 7 Medan akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan seumur 

hidupku. Salam Sukses buat kita semua. 

24. Kepada Tim “CETAR” sahabat seperjuangan penulis yaitu Vivi Sinaga, 

Helen Pasaribu, Lorenza Tarihoran, Tri Cinta Sihotang, yang telah 

memberikan semangat masukan kepada penulis. Salam Sukses buat kita 
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penulis. 
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memberikan dukungan semangat bagi penulis. 
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memberikan dukungan, dan selalu mendoakan penulis. 
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Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam 

penyusunan dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, besar harapan penulis agar 

pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata 
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