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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas 

segala berkat dan karunia-nya yang terus memberikan kesehatan sekaligus 

ketenangan bagi penulis untuk melaksanakan serta menyelesaikan dan menyusun 

skripsi ini dengan baik, walaupun disisi lain masih banyak kekurangan yang harus 

di perbaiki. Tak lupa pula shalawat berangkaikan salam, penulis sanjung sajikan 

kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam 

kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.  

Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (PP-Kn FIS Unimed) skripsi ini berjudul 

“Peran Dinas Pendidikan Kota Medan Dalam Menangani Anak Putus 

Sekolah Sesuai Dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas”. 

Judul ini penulis ambil, karena penulis tertarik dengan fenomena maraknya 

anak-anak yang putus sekolah, dilain sisi hal ini kontras dengan banyaknya 

kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan 

di negeri ini. Tentunya hal ini menjadi lebih menarik bila kedua fenomena ini 

dikolaborasikan dan ditinjau dari sudut pandang UU pendidikan yaitu UU No. 20 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas.  

Dalam penyelesain skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan baik 

dari segi moril maupun materiil. Penulis banyak diberikan saran, pendapat, 

maupun data atau bantuan dari pihak lain, sehingga memperlengkap kualitas 

karya ilmiah ini dalam dunia akademis. Ucapan terimakasih yang teristimewa 
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penulis haturkan kepada kedua orang tua (Bapak Hasyim Ba’ah dan mamak 

Juariah) yang telah memberikan bantuan yang luar biasa kepada penulis baik 

moril maupun materiil dan juga dengan kasih sayang yang tak terhingga beliau 

telah membesarkan penulis hingga seperti saat ini. Terimakasih Pak, Mak. 

Selain itu, dengan setulus hati penulis juga menghaturkan rasa terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, 

khususnya penulis persembahkan karya istimewa ini kepada: 

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

Negeri Medan; 

2. Bapak Dr. H. Restu, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Unimed, 

3. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si selaku Pembantu Dekan III FIS Unimed 

sekaligus penguji skripsi, yang telah membantu penulis atas kontribusi 

saran-sarannya; 

4. Ibunda Dra. Yusna Melianti, M.H selaku Ketua Jurusan Pendididikan, 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Unimed sekaligus 

pembimbing skripsi penulis yang telah sabar dan banyak meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang sangat 

bermanfaat untuk penyelesaian skripsi ini; 

5. Bapak Parlaungan G. Siahaan, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan PPKn 

FIS Unimed; 

6. Bapak Drs. Halking, Msi selaku dosen pembimbing akademik penulis 

sekaligus penguji skripsi yang telah sabar membimbing penulis selama 
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masa perkuliahan dan juga telah banyak memberikan saran-saran yang 

membangun untuk perbaikan karya ilmiah ini; 

7. Ibu Sri Hadiningrum, SH, M.Si selaku dosen penguji skripsi; 

8. Bapak/Ibu dosen PP-Kn FIS Unimed lainnya yang telah banyak 

memberikan pendidikan yang tak terhingga manfaatnya; 

9. Kepada Bapak/Ibu pegawai Dinas Pendidikan Kota Medan, Kabid PPMP, 

Kasi dan Staf  Program Pengembangan Pendidikan, serta Kasi dan Staf 

Bina Program PNFI/PAUD. Terkhusus pada Bu Risma dan Bu Nora yang 

telah membantu peneliti dari masa pra penelitian hingga akhir penelitian; 

10. Bapak/Ibu pegawai Balitbang Kota Medan yang telah membantu 

mengeluarkan surat ijin penelitian ke Dinas Pendidikan Kota Medan; 

11. Terkhusus kepada Abangnda tersayang, abang Probo Angga Kusuma yang 

telah sangat banyak membantu penulis selama masa perkuliahan ini, baik 

dari segi finansial maupun saran dan motivasi yang sangat membangun. 

Buat adik-adik terkasih, Prayudi Suganda dan Anggi Sundari, serta kakak 

Enda Mustika Handayani, yang telah menemani penulis dalam duka 

maupun keceriaan, yang selalu menemani penulis saat jenuh dalam 

penyelesaian skripsi ini. Serta buat seseorang yang jauh tapi dekat disuatu 

tempat, Babang Ilham Satya Sinatra, terimakasih atas kehadirannya selama 

ini; 

12. Tak terlupakan kepada Pak Jhon, TU jurusan yang amat sangat baik dan 

sabar dalam menghadapi setiap mahasiswa yang membutuhkan 
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pertolongannya. Buat ketikan surat dan bantuan tanda tangannya pak, 

terimakasih sekali dari hati ini saya ucapkan; 

13. Keluarga besar Pusham Unimed, terkhusus kepada Pak Majda El Muhtaj, 

Pak Wahyudi, serta Pak Fahmi Siregar,dkk yang selama ini telah banyak 

memberikan motivasi yang sangat membangun, sehingga penulis mampu 

menjadi mahasiswa yang lebih kreatif, tidak hanya kenal akan teori di 

kelas, akan tetapi juga mengajari penulis untuk bisa menjadi seseorang 

yang lebih dari itu; 

14. Pihak UPT Perpustakaan Unimed yang telah banyak membantu 

meminjamkan buku-buku yang bermanfaat dalam penyelesaian perkuliahan 

selama ini; 

15. Rekan-rekan senioren dan junioren HmI cabang Deli Serdang, khususnya 

Abangnda Quadi Azam, S.Pd., yang telah membantu penulis dalam 

berdiskusi masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian ini; 

16. Teman-teman seperjuanganku, Enam Serangkai, Nurhayati, Febriyantika 

Wulandari, Aiiu Kusuma Sari, Mulia Sari, dan Susilawati, serta Duo lelaki 

yang selalu menemani kami, M. Taufiq Hidayah Tanjung dan Eka Azwin 

Lubis yang telah menemani dari semester awal hingga akhir ini dan hingga 

selamanya. Terimakasih buat segala support yang telah diberikan, serta 

suka duka yang selama ini kita rasakan bersama. Mudah-mudahan kita 

semua menjadi orang-orang yang sukses. Tak lupa pula buat sahabat kami 

Yudha Gayo, yang telah gugur terlebih dahulu di medan juang, kami 

merindukanmu; 



vi 
 

17. Kepada teman-teman PPLT SMP Neg. 1 Tanjung Pura, terkhusus buat 

Azzry Supeno, Nisyaa Opeek, dan Rahmayanti Ngelike Tros, serta teman-

teman PPLT lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu; 

18. Tak ketinggalan teman-teman sekelas, Nurul Irwanoviana, Ahmad Sayuti, 

Melisa, Desi, Sangkot Mei, Nikmah Batubara,Chepy, dan teman-teman 

lainnya di Reguler B PPKn 2010 yang tak bisa disebutkan satu per satu; 

19. Keluarga kecil ku di Kos Tuasan Gg. Gultom, mulai dari senioren K JW 

dan Ka Serik Mulyani hingga para junioren Almiy, Irawati, Engli, Evi,  

Elfri, dan Dani serta penghuni kos baru Susan, yang selalu menyemangati 

penulis di rumah untuk segera menyelesaikan skripsi dan secepatnya 

wisuda. Tak ketinggalan buat tetangga depan kos, mamak fizah dkk; 

20. Serta Saudara/i  yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu,penulis 

mengucapkan banyak terimakasih atas doa dan dukungannya. 

Penulis menyadari skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

demi perbaikan penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya. 

Demikian pengantar dari penulis. Atas perhatian, dukungan, dan 

masukannya penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga Allah SWT 

meridhoi kita semua. Yakusa. 

       Medan,     Juni 2014  

Penulis, 

 

 

Helda Anggraini   

Nim. 3103111036 


