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KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skrispi yang 

berjudul “Persepsi Remaja Terhadap Keberadaan Organisasi Kepemudaan 

Pemuda Pancasila Di Kelurahan Kwala Kecamatan Medan Johor”.Skripsi ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

pada Jurusan Pendidikan Masyarakat di Universitas Negeri Medan. Dalam 

penyusunan skrispsi ini, penulis mengalami kesulitan dan penulis menyadari 

dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis 

sangat mengaharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 

skrispsi ini.  

 Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesarnya-besarnya kepada Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku 

dosen pembimbing skrispsi yang terlalu banyak memberikan arahan dan 

bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian skrispsi ini. Penulis sangat 

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penulis 

mengucapkan terima kasih.  

 

       Medan,         Juli 2019  

 

 

        Penulis 
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Masyarakat, Bapak Fauzi Kurniawan, S,Psi, M.Si, selaku Sekretaris 
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