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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulilahirabbil’alamin Puji syukur penulis panjatkan kepada 

Allah swt., karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga 

penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu. Shalawat 

berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Besar 

Muhammad saw., keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Salam serta doa 

saya sampaikan kepada pada pembaca, semoga kiranya selalu berada dalam 

lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta selalu sukses dalam menjalankan 

setiap aktivitas. Aamiiiin 

Dengan sekuat tenaga dan semangat yang tak pernah putus, serta 

beribu- ribu doa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul : “POLITIK IDENTITAS BATAK ANGKOLA DALAM 

PEMILIHAN KEPALA DESA PADA DESA SABUNGAN 

SIPABANGUN KECAMATAN HUTAIMBARU KOTA 

PADANGSIDIMPUAN PADA TAHUN 2017”. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

Selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan 

yang harus dihadapi dan dialami oleh penulis. Namun, kerja keras dan 
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kesungguhan hati serta dorongan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 

kedua orang tua saya, Ibu saya Lanniari Harahap, Ayah saya Irsan 

Simatupang, dan kelima saudara kandung saya Safridah, Hamka, Novita 

Sari, Sari Yanti dan Elvina Sari yang selalu membantu, mendorong, 

menyemangati, serta mencurahkan segala doanya selama ini yang tak 

pernah dapat terhitung harganya. 

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada Bapak  Budi Ali Mukmin, S.IP., M.A selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada 

penulis sehingga skripsi yang dihasilkan dapat terselesaikan dengan 

maksimal. Serta penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes selaku Rektor 

Universitas Negeri Medan. 

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

Sosial Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Arief Wahyudi, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri 

Medan. 

4. Ibu Hodriani, S.Sos, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. 
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5. Ibu Dra. Yusna Meliati, SH., M.H Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak memberikan motivasi dan masukan selama 

masa perkuliahan. 

6. Dosen Civitas Akademik dan seluruh Administrasi Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Safruddin Harahap selaku Kepala Desa Sabungan 

Sipabangun yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan 

penelitian skripsi dan pengetahuan serta motivasinya yang sangat 

bermanfaat untuk penulisan skripsi penulis.  

8. Teruntuk Sahabat-Sahabatku Sohibul langit yang Teramat penulis 

sayangi yang telah banyak memberikan dorongan motivasi kepada 

penulis yaitu Putri Syndi, Rahma Yulianti Hutasuhut, Nurhakiki 

Sonia, Rini Angraini, Hamida, Abni Darti, Sumaya. 

9. Teman seperjuangan di Jurusan PPKn terkhusus kelas Reguler A 

2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih 

telah memberikan kehidupan berwarna dalam bingkai kehidupan 

saya dan menyemangati serta membantu dalam banyak hal. 

 

 

Penulis menyadari betul tulisan ini tidak lepas dari kesalahan serta 

kekurangan  mengingat terbatasnya waktu, pengetahuan, dan kekurangan 

penulis. Maka  dengan kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan 
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berbagai pandangan, saran dan kritik yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

 

Medan,  20 Juli 2020 

Penulis, 

 

       Dedek Andriani 

Nim. 3161111007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


