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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

karenaberkat rahmatdankarunia- Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini 

denganbaik. Skripsi ini berjudul, “Efektifitas Interaksi Sosial Dalam 

Keluarga Untuk Mengatasi Kenakalan Remaja Di Lingkungan 

IV Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal”. 

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 

memperoleh gelar sarjana pendidikan Jurusan Pendidikan Pancasila Dan 

Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa penulisan 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun tata bahasanya. 

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun, sehingga bisa dilakukan perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

 Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang 

telah mendorong dan membimbing penulis baik dengan ide-ide pemikirannya 

serta motivasi untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi dan pendidikan 

penulis. 

Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih yang tiada 

batasnya kepada sang pencipta Allah SWT atas nikmat, karunia dan rezeki kepada 

saya, teristimewa buat orang tuaku kepada ayahanda tercinta ir.Suryanto 

Ariswoyo dan Ibunda tercinta Rosdiana atas pengorbanannya selama ini kepada 

penulis baik dari segi moril, materil, dan untaian doa, semangat, dukungan dan 

kasih sayangnya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan 

pendidikan selama perkuliahan dan terutama selama penyelesaian skripsi ini serta 
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perjuangan kesembuhannya demi saya yang akan wisuda. Untuk itu dengan 

segenap ketulusan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya 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 

Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, SH, M.Hum selaku ketua jurusan PPKn 

Universitas Negeri Medan . 

4. Bapak Arief Wahyudi, SH.,MH selaku sekretaris jurusan PPKn Universitas 

Negeri Medan. 

5. Ibu Sri Hadiningrum,SH,M,Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak memberikan waktu, saran dan masukan kepada penulis 

sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. 

6. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH. selaku dosen pembimbing akademik dan juga 

sekaligus dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan 

kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. 

7. Bapak Parlaungan G.Siahaan,SH,M.Hum selaku dosen penguji yang telah 

banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini 

bisa diselesaikan. 
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8. Bapak M.Fahmi Siregar,MH selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa 

diselesaikan. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PPKn yang telah banyak memberikan 

pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti 

perkuliahan, serta staf pegawai di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan.  

10. Bapak Jon di Jurusan PPKn yang telah banyak membantu penulis dalam 

administrasi yang dibutuhkan mahasiswa/i dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Ibu Huzaimah selaku Kepala Lingkungan IV yang telah memberikan izin 

kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Lingkungan IV Kelurahan 

Sunggal Kecamatan Medan Sunggal. 

12. Masyarakat Lingkungan IV yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

13. Kepada keluarga penulis, kedua kakakku tersayang Ika Purnama Dewi A.M 

Keb dan Dwi Surya Ningsih S.Pd yang telah banyak memberikan dukungan 

dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan memberikan semangat 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Keponakanku yang ganteng dan lucu Azka Alqindy yang selalu menghibur 

ketika penulis merasa jenuh dalam proses menyelesaikan skripsi ini. 

15. Abangda Quadi Azam yang telah membimbing dan memberikan motivasi 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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16. Sahabat-sahabatku tersayang Intan Widi Arista, Almi Pratiwi Tarigan, 

Thoibah Lubis, Rizky Adelina, Zheny Chaira Magribi, Trya Famelia Hsb, 

dan Bela Yuza yang selalu ada baik suka maupun duka dan telah 

memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga mimpi-mimpi kita tercapai dan  mendapatkan pasangan hidup yang  

baik dan setia, amin. 

17. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas Ekstensi B 2012 Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan 

dukungan dan kebersamaannya selama perkuliahan. 

18. Teman-teman seperjuangan PPLT SMP NEGERI 1Selesai tahun 2015 yang 

telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang penulis 

dapatkan baik pada saat keadaan susah maupun senang berupa pahala diakhirat 

kelak. Akhir kata penulis mengharapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca. Atas segala bentuk dan perhatiannya penulis mengucapkan terima 

kasih. 
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