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KATA PENGANTAR 

Puji dan  syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala petunjuknya 

yang selalu memberikan kesehatan dan melimpahkan rahmat, sehingga dapat 

mengatasi kesulitan yang penulis alami dalam menyelesaikan penulis dan 

penyusunan skripsi.  

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Skripsi ini berjudul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah 

Sumatera Utara dalam Meningkatkan Perlindungan Hak Anak Jalanan”. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak 

Majda El Muhtaj M,Hum, sebagai dosen pembimbing Skripsi yang telah 

berkenaan memberikan banyak bimbingan kepada penulis sejak awal hingga 

selesai penulisan skripsi serta semua pihak yang telah memberikan bantuan 

kepada penulis sehinggar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.  

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi  ini masih 

jauh dari kesempurnaan masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi 

isi maupun dari tutur bahasa dan penyejian tulisan. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membengun dari pembaca demi 

penyempurnaan skripsi ini.  

Dalam penyusunan skripsi banyak kendala dan hambatan yang penulis 

hadapi, namun berkat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka, dalam 

penyusunan skrpsi ini banyak kendala dan hambatan yang penulis hadapi. Namun 

berkat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka terselesaikan skripsi 
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ini. Oleh karen itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

banyak 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 P.A.M.Humselaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Pancasilan dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Majda El Muhtaj, M. Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan memberikan bimbingan serta 

masukan dari awal sampai selesai skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH selaku Dosen penguji yang telah memberikan 

bimbingan serta masukan mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini. 

6. Bapak Arief Wahyudi, SH.,MH selaku dosen penguji saya yang telah 

memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa 

diselesaikan 

7. Bapak Fahmi Siregar, SH.,MH selaku dosen penguji saya yang telah 

memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa 

diselesaikan 

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis selama 

mengikuti perkuliahan, serta staf pegawai di Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 
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9. Bapak Jon di jurusan PPKn yang telah banyak membantu penulis dalam 

administrasi yang dibutuhkan mahasiswa/i dalam menyelesikan skripsi ini. 

10. Teristimewa buat orang tuaku  Syahadat Batubara dan Ibunda Nurita atas 

pengorbananya selama ini kepada penulis, baik dari segi moril, material, dan 

untaian doa dan kasih sayangnya yang tak terhingga sehingga penulis dapat 

menyelesaikanpendidikan selama perkuliahan dan terutama selama 

penyeselaian skripsi ini. 

11. Teristimewa buat Ines Santia Mardani yang memberikan semangat dan 

dukungan kepada penulis. 

12. Terima kasih juga buat teman seperjuangan, Rizki, Fahmi, Toba, Anton, 

Priston, Laerentus, Inty, Ifny, dan seluruh teman-temankhususnya kelas 

Reguler B Stambuk 2012 di Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

13. Terima kasih juga buat teman seperjuangan PPLT SMA Negeri 1Galang 

tahun 2015 yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dan berharap semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 

 

Medan,   Agustus 2016 

Penulis 

 

 

                                                                        HafizhuddinAuzan Batubara  


