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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala kasih, anugrah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini dengan baik. 

 Adapun yang menjadi judul skripsi ini adalah “Peran Kepolosian dalam 

Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Kelurahan 

Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu prasyarat 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik 

dari segi isi maupun dari segi tata bahasanya. Oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, sehingga bisa 

dilakukan perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan. 

Namun karena dukungan dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat 

menyelesaikannya. Dengan penuh ikhlas dan kerendahan hati pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, selaku Rektor 

Universitas Negeri Medan beserta stafnya. 

2. Bapak Drs. Restu, M.S, Selaku Dekan FIS UNIMED beserta stafnya. 

3. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
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banyak memberikan sumbangan ilmu berupa bimbingan, arahan dan 

motivasi serta kritik dan saran yang bersifat membangun kepada 

penulis dalam penulisan penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Parlaungan Gabriel Siahaan, SH,M.Hum selaku sekertaris 

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus dosen 

penguji yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk 

kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Halking, M.Si  selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak memberikan masukan berupa kritikan dan saran 

serta bimbingan yang sangat membangun bagi penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

6. Ibu Sri Hadiningrum, SH, M.Hum, sebagai dosen penguji yang telah 

banyak memberikan kritik dan saran serta dukungan kepada penulis. 

7. Bapak Ibu Dosen yang telah banyak menyumbangkan ilmunya selama 

perkuliahan kepada penulis. 

8. Bapak Avro Wibowo, S.STP, selaku Kepala Lurah beserta stafnya 

dan seluruh masyarakat di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut 

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang membantu penulis selama 

melakukan penelitian. 

9. Teristimewa buat Ayahanda Saharuddin dan Ibunda Hotnida Siregar 

yang selalu setia mendoakan, mendidik, menasehati, memberikan 

motivasi serta perhatian dan pengorbanan baik moril maupun materil 

yang tidak ternilai harganya hingga terselesainya skripsi ini. 
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10. Buat adik-adikku tercinta, yang telah memeberikan motivasi dan 

semangat kepada penulis dalam penulisan hingga terselesainya skripsi 

ini. 

11. Some one special penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Sri 

Pratiwi yang telah banyak memberikan doa, serta dukungan dan 

motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan PKn Stambuk 2009 seluruhnya 

dan teman-teman PPL KOTARIH terima kasih buat dukungannya. 

13. Sahabat-sahabatku yang selalu setia menemani, membantu, serta 

memberikan motivasi khususnya dan seluruh teman-teman penulis 

yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih buat 

semangat yang telah diberikan. 

 Akhir kata penulis banyak mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan 

Yang Maha Esa sesantiasa melindungi kita dan melimpahkan rahmatnya pada kita 

semua dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

        
       Medan,     Juni 2013 
       Penulis, 
 
 
       Nirwanda Syahputra 
       309311030 

 
 
 
 

 


