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 menyelesikan penulisan dan
penyusunan skripsi ini.
Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan yang
Dilakukan Oleh Guru Dilingkungan Sekolah (Studi Kasus SMA Mulia
Pratama Medan)”.
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 penyajian tulisan. Oleh karena itu penulis
mengharapkan saran dan kritik yang memebangun dari pembaca demi
penyempurnaan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala dan hambatan yang penulis
hadapi. Namun berkat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam
penyusunan skripsi ini banyak kendala dan hambatan yang penulis hadapi. Namun
berkat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka terselesaikan skripsi
ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih
kepada:
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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 Parlaungan G. Siahaan, S.H, M.Hum selaku pembimbing skripsi
penulis yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, dorongan dan
semangat untuk bisa teliti dan cermat dalam menyelesaikan skripsi
penelitian ini dengan baik.
4. Ibu Dr Reh Bungana Beru PA, SH, M.Hum selaku ketua Jurusan PPKn
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
5. Bapak Arif Wahyudi S.H, M.H selaku sekretasis Jurusan Sekaligus dosen
penguji.
6. Ibu Dra. Yusna Melianti, M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan
Penguji penulis yang telah memebrikan masukan dalam penulisan skripsi
ini.
7. Para staf pengajar/dosen dan pegawai Jurusan Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang
telah memberikan bekal ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan
studinya.
8. Bapak Jon selaku Staf Pegawai di jurusan PPKn yang telah banyak
membantu dalam menyelesaikan kelengkapan administrasi selama proses
perkuliahan.

iii

9. Teristimewa buat orang tua tercinta, Ayahanda P. Bangun, S.Sos dan
ibunda Alm. H.D Manik, S.Sos Terkhusus buat ayahanda, penulis sangat
berterimakasih karena telah berjuang sendirian selama lebih dari satu
tahun ini dalam proses penyelesaian pendidikan saya. Tidak lupa juga saya
berterimakasih buat ibunda yang sudah berada di surga karena telah
membimbing dan membesarkan saya serta memberikan perhatian dan
kasih sayang yang luar biasa walaupun akhirnya mama tidak bisa melihat
akhir dari pendidikan saya.
10. Untuk yang tercinta kakak saya Yunia Salsalina S.Pd, dan adik saya Ari
Lonary dan Reymond Bangun yang selalu membantu dan memberikan
motivasi dan dukungan kepada saya.
11. Buat sahabat-sahabatku tersayang Nova Elita, Kiki Jaseva tambah dan
fenny chairany yang selalu menemani dan memberikan hari hari yang
ceria didalam perkulihan selama 4 tahun ini. Terkhusus juga buat sahabat
saya Nova Elita yang selalu setia mmberikan semangat dnn bantuannya
dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Buat teman teman seperjuangan kelas Reguler B 2012 yang berjuang
bersama untuk meraih gelar Sarjana.
13. Buat Teman yang yang paling sabar mengajari saya dalam menyelesikan
skripsi ini yaitu sades Nelly
14. Buat teman-teman PPLT SMP Negeri 2 Porsea yang bersama selama tiga
bulan didalam menjalankan praktek mengajar.
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Penulis menyadari sepenuhnya dan dengan kerendahan hati bahwa skripsi
ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan kritik maupun saran. Akhir kata
penulis mengharapkan semoga kiranya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat
bagi penulis sendiri khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Medan, Juni 2016
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Christiffany Br Bangun
NIM. 3123111009

v

