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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin, dengan kerendahan hati puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kenikmatan dan juga kesehatan yang 

tidak terhingga kepada kita semua khususnya kepada penulis Karena dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi dengan judul : Penegakan Syari’at Islam Dalam Padangan Hak Asasi Manusia 

Di Mahkamah Syar’iyyah Takengon Kabupaten Aceh Tengah ( Qanun No 14 Tahun 2003 

Tentang Khalwat/Perbuatan Mesum)  

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Skripsi 

ini penulis persembahkan buat orang – orang yang sangat penulis cintai yaitu yang terutama buat 

orang tua penulis yaitu Bapak Benardi dan Ibu Asma yang telah membesarkan, mendidik, 

memberikan kasih sayang dan mengajari penulis banyak hal dalam kehidupan sehingga penulis 

tumbuh semakin dewasa, kuat dan tegar  dalam menjalani kehidupan ini. Juga kepada Adik-

adiku tercinta Mulkiandi, Aprijal, Yuridha Khairina, Haira malina dan teristimewa Bambang 

Armansyah terima kasih atas dukungannya dan semangatnya selama ini. Kepada seluruh 

keluarga yang telah banyak membantu, penulis ucapkan terima kasih. 

Skripsi ini juga terselesaikan berkat bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis 

ucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 
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2. Bapak Drs.H. Restu, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dra. Nurmala Brutu, M.Pd selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial. 

4. Ibu Dra. Yusna Melianti, M.H, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

5. Bapak Parlaungan G. Siahaan, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

6. Ibu Prof. Dr. Djanuis Djamin, SH. M.S, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

7. Ibu Rosnah Siregar,SH.M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

8. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama ini sebagai bekal di masa yang 

akan datang. 

9. Bapak Drs, H. Abullah Tgk. Nafiyang selaku ketua mahkamah Syar’iyah Takengon Aceh 

Tengah telah membantu penulis pada saat melakukan penelitian. 

10. Buat teman Zuja Rizky Permata Sari yang telah member dukungan dan menemani saat 

penyusunan skripsi ini. 

11. Buat teman – teman seperjuangan stambuk 2008 ekstensi yang telah membantu, penulis 

ucapkan terima kasih. 

12. Buat abangda yang teristimewaBambang Armansyah dan Sulis Tyono, terima kasih atas 

dorongan dan semangat yang telah diberikan selam ini kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kendala dan hambatan yang 

dihadapi, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis 
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dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar–besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. 

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk 

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri, dan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat. 

Medan,   Juli 2012 

         Penulis 

 

           Fitri Hujaima    
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