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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Serta dengan rasa bangga penulis sampaikan terima kasih 

kepada kedua orang tua yang telah berjasa besar dalam proses kehidupan saya 

selama ini, beliau adalah orang yang selalu membuatku merasa yakin bahwa saya 

bisa melewati semua ini dan akan menyayangi dan menerima diri saya 

sepenuhnya. Mama saya Riana Sitepu BA yang terbaik dan terkuat yang tetap 

mampu memotivasi saya kapan pun saya mengerjakan skripsi ini. Ayah saya    

Drs. Dahrul Sukatendel, M.Pd juga memberi motivasi saya di saat kapan pun 

kami berkumpul, baik di rumah maupun pada saat di luar rumah. Sekali lagi 

terima kasih buat kedua orang tua saya yang mendidik dan membesarkan penulis 

penuh kasih dan sayang. 

Penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesarnya-besarnya karna 

dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya kepada : 

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

Medan dan juga beserta jajarannya. 
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Medan dan juga beserta jajarannya. 

3. Ibu Dr. Reh Bungana Beru Perangin-angin, SH, M.Hum sebagai ketua 

jurusan PP-Kn. 
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4. Bapak Arief Wahyudi, SH, MH sebagai sekretaris jurusan PP-Kn dan sebagai 

dosen penguji yang juga telah banyak memberikan masukan berharga bagi 

kesempurnaan skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Rosnah Siregar, SH, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang 

telah memberi motivasi dan menyumbangkan ilmunya untuk penulis. 

6. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH sebagai Pembimbing Akademik, sekaligus 

penguji pada ujian mempertahankan skripsi yang telah banyak memberikan 

masukan berharga bagi kesempurnaan skripsi ini. 

7. Ibu Sri Yunita, S.Pd, M.Pd sebagai dosen sekaligus penguji pada ujian 

mempertahankan skripsi yang telah banyak memberikan masukan bergarga 

bagi kesempurnaan skripsi ini. 

8. Bapak/Ibu dosen di Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

9. Bapak Mula Sitepu S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Harapan 

Bangsa Kuala. 

10. Bolang saya Sekula Sitepu dan Nondong saya Sanah P.A yang selalu 

mendoakan dan menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

11. Teristimewa buat keluarga Sukatendel yang selalu mendoakan dan menjadi 

motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teristimewa buat adik adik ku Oldina Omeda Sukatendel dan Sybilia Omaira 

Sukatendel yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi bagi penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 
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13. Buat teman-teman Jurusan PP-Kn Stambuk 2012 kelas Ekstensi B 
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Tidak ada kata yang sanggup penulis ucapkan selain terima kasih yang 

sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam atas segala bentuk bantuan  

yang telah diberikan. Atas segala bantuan dan jasa mereka, penulis tidak dapat 

membalas nya selain memberi doa, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi 

Berkat dan Anugerah yang melimpah. Dengan harapan semoga Skripsi ini dapat 

berguna dan bermamfaat bagi yang membutuhkan. Terima Kasih. 
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