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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha 

Esa yang telah menganugerahkan nikmat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Skripsi ini 

merupakan karya ilmiah yang harus diselesaikan sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan di jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di samping 

persyaratan akademis, skripsi ini juga merupakan bentuk ungkapan kepedulian 

penulis terhadap pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pembaca. Adapun judul skripsi ini yaitu 

“Peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan terhadap 

Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di KPAID Provinsi 

Sumatera Utara”. 

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala dan hambatan yang penulis 

hadapi. Namun berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak 

sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua 

orangtua penulis yakni Bapak Salman Paris Tanjung dan Almarhumah Ibu Effida 

Yanti Siregar yang telah membesarkan, merawat, menyayangi, selalu memberikan 

semangat, motivasi, dan dorongan kepada penulis mulai dari penulis kecil hingga 

mampu menyelesaikan pendidikan ini. Penulis tidak akan mampu membalas 

semua kasih sayang serta pengorbanan kedua orangtua penulis dengan cara 

apapun ataupun dengan gelar apapun, tetapi penulis akan selalu memberikan yang 
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terbaik kepada kedua orangtua penulis sebagai bentuk rasa terimakasih yang tulus 

karena kedua orangtua penulis tidak pernah lelah merangkul penulis saat penulis 

patah semangat, tidak ada yang peduli serta putus asa. Penulis merasa apa yang 

dicapai selama ini tidak lepas dari doa yang selalu dipanjatkan kedua orangtua 

penulis selama ini, sehingga penulis akan selalu mencoba untuk menjadi apa yang 

diinginkan kedua orangtua penulis.  

Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa 

hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

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

3. Bapak Dr. Deny  Setiawan, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu 

Sosial. 

4. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial. 

5. Bapak Drs. Waston Malau, M.SP., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu 

Sosial. 

6. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, SH, M.Hum., selaku Ketua Jurusan PPKn dan 

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

masukan kepada penulis sekaligus juga yang telah dianggap sebagai orang tua 

bagi penulis. 

7. Bapak Arif Wahyudi, SH, MH., selaku Sekretaris Jurusan PPKn. 
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8. Ibu Dra. Rosnah Siregar, SH, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik 

dan Dosen Penguji sekaligus yang telah dianggap sebagai orang tua bagi 

penulis. 

9. Bapak Parlaungan G. Siahaan, SH, M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah 

banyak memberi bimbingan dan masukan kepada penulis. 

10. Bapak M. Fahmi Siregar, SH, MH., selaku Dosen Penguji yang juga telah 

banyak memberi motivasi, arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis. 

11. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

12. Seluruh Komisioner dan Staf di KPAID Provinsi Sumatera Utara  yang telah 

mendukung, memberikan izin serta membantu penulis selama melakukan 

penelitian. 

13. Risda Handayani Tanjung selaku kakak penulis yang selalu memberikan 

semangat dan motivasi kepada penulis dan Royhan Farizqi Tanjung selaku 

adik penulis yang selalu mendesak penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 

agar bisa foto bersama pada saat memakai toga ketika wisuda. 

14. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara 

moril maupun materil atas kelancaran penyelesaian skripsi.  

15. Keluarga besar mahasiswa PPKn Regular B stambuk 2011 yang selama ini 

telah bersama-sama menempuh pendidikan pada saat belajar di jurusan PPKn.  

16. Keluarga besar mahasiswa Jurusan PPKn yang senantiasa mendukung penulis 

dalam kelancaran penyelesaian skripsi. 
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17. Afnida Sari Napitupulu selaku adik, saudara dan sahabat yang selalu 

memberikan semangat dan dorongan kepada penulis, yang selalu menemani 

penulis ketika penelitian dan selalu ada saat penulis merasa putus asa. Hastika 

Novia Putri selaku kakak dan sahabat penulis yang selalu menyempatkan diri 

untuk memberikan kata-kata penyemangat kepada penulis sehingga penulis 

termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

18. Rahmita Pertiwi dan Fadhillah Arisandy selaku teman kost, saudara, dan 

sahabat penulis yang selalu setia menemani penulis selama menempuh 

pendidikan hingga menyelesaikan pendidikan ini, yang selalu menemani 

penulis dalam suka duka serta tangis dan tawa serta selalu memberikan energi 

positif kepada penulis agar menyelesaikan skripsi yang tidak selesai-selesai 

ini. 

19. Seluruh teman PPLT SMK Al-Washliyah 2 Perdagangan yang telah bersama-

sama melalui pengalaman praktik mengajar serta senantiasa mendukung 

penulis dalam penyelesaian skripsi. 

20. Seluruh siswa-siswi SMK Al-Washliyah 2 Perdagangan yang telah membantu 

dan mau bekerjasama pada saat penulis melakukan praktik mengajar di 

sekolah tersebut. 

Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi 

ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan semoga semua bantuan serta 
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dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amalan dan mendapat balasan yang 

setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin. 
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