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dan karunianya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skiripsi  ini dengan 

baik. “ Penulis dalam hal ini memberanikan diri untuk menyusun sebuah skiripsi 

dalam judul analisis tentang dampak implementasi peraturan daerah no 05 tahun 

2003 pasal 10 ayat 1 tentang kewajiban bagi calon pengantin untuk pandai 

membaca Alquran dengan baik dan benar . 

Dalam merangkumkan tugas ini penulis banyak menghadapi hambatan baik 

dari segi teknis, waktu,tenaga, serta biaya. Namun dengan petunjuk dan rahmat 

Tuhan Yang Maha Esa serta bantuaan bimbingan yang diberikan kepada penulis 

dari berbagai pihak, maka penulisan skiripsi ini dapar terselesaikan sebagaimana 

adanya. 

Akhirnya  semua jasa dan budi baik para pihak yang membantu penulis 

dalam penyususnan skripsi ini maka penulis mengucapkan  terima kasih, penulis 

kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan dan doa semoga 

Tuhan Yang Maha Esa memeberikan imbalan kebijakan yang berlipat ganda. 

Dengan penuh ikhlas dan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih 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. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si selaku  Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, SH,M.Hum selaku Ketua Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. 



iii 
 

5. Bapak Arif Wahyudi, S.H selaku Sekretaris Ketua Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan UniAversitas Negeri Medan. 

6. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH sebagai Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu, pikiran dan memberikan bimbingan serta 

masukan mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si selaku dosen pembimbing akademik dan 

juga sebagai penguji utama yang telah banyak memberikan masukan, 

arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Bapak Majda El Muhtaj, M.Hum selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Bapak Drs. Manaon Batubara .MA selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. 

10. Seluruh  Bapak dan Ibu dosen serta seluruh Staff Unimed, khususnya di 

jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan yang telah banyak member bekal ilmu dan 

pengetahuan pada penulis selama masa perkuliahan. 

11. Bapak Jhon selaku bagian Tata Usaha Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang telah banyak membantu dalam kelengkapan berkas 

yang dibutuhkan penulis. 

12. Teristimewa buat orang tua tercinta, muktadi dan ibunda Tumilah serta 

Kakak dan Adik – Adik tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, 

serta motivasinya. 



iv 
 

13. Buat teman – teman terfavorit ku Mentari Tarigan, Desy Yanti, Nurul 

Auni manurung, dan Rosalika yang selalu ada dan selalu memberikan 

nasihat dan motivasi. 

14. Buat teman – teman seperjuangan satu PS Rahel Novita Sari, Fatimah 

Manurung, dan M Syukri Al Hadi, Cinta Lilis Malau  yang selalu 

memberikan bantuan dan motivasi. 

15. Buat teman – teman tercinta kelas Regular A 2012  

16. Buat sahabat – sahabatku  Juliani, Salim Lubis , Ahmad Duhuri, Ahmad 

Sanjani, Annisa Randatika yang selalu memberikan semangat dan 

motivasinya. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak 
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