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Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya yang senantiasa melindungi dan 

menyertai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 

waktunya. 

Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED. Selama 

dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi Penulis, 

namun semuanya teratasi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada orang 

tua tercinta atas dukungan doa serta dukungan moril mulai dari awal perkuliahan 

sampai selesainya. 

Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. Pada akhir kata Penulis sangat berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama sebagai bahan masukan 

bagi berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat menjadi 

judul skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya 

kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Pola Asuh Permissif Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter 

Tanggung Jawab Remaja di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar 

Timur Tanjung Balai”. Skripsi ini memberikan gambaran tentang pola asuh 

permissif orang tua dalam membentuk karakter tanggung jawab remaja di 

Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Tanjung Balai 

sehingga orang tua dapat lebih mengontrol dan memahami keinginan anak dan 

lebih memaksimalkan penerapan pola asuh yang baik bagi anak-anaknya dalam 

membentuk karakternya terkhusus karakter tanggung jawab. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada program Strata-1 di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari dalam 

penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena 

itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS, selaku Dekan FIP Unimed. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,  Bapak 

Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan 

Kepegawaian, dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd, selaku  Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan. 
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4. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS, selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis 

mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, saran, serta motivasi yang 

telah diberikan kepada penulis. 

5. Ibu Dra.Rosdiana,M.Pd, selaku Ketua Jurusan dan Bapak 

Dr.Sudirman,SE,M.Pd, selaku Sekretaris  Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. 

6. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd, Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd dan Ibu 

Anifah,S.Sos selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan serta 

saran-saran mulai dari perencanaan penelitian hingga selesainya penyusunan 

skripsi 

7. Bapak Surip, SE selaku Kepala Lurah Pulau Simardan Kecamatan Datuk 

Bandar Timur Tanjung Balai dan Bapak Syahrul Efendi, SH selaku Sekretaris 

Lurah Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Tanjung Balai beserta 

Staff-Staff Kelurahan lainnya yang telah memberikan izin kepada penulis 

untuk melakukan penelitian di tempat yang beliau pimpin dan membantu 

dalam proses surat menyurat penulis.  

8. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Medan 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, 

beserta seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan yang banyak 

membantu penyelesaian skripsi ini dan kepada Kak Surya Indrawati, M.Pd 

yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan penyelesaian 

skripsi ini khususnya dalam urusan surat menyurat. 

9. Secara terkhusus dan teristimewa penulis ucapkan terimakasih banyak kepada 

keluarga tercinta Ayahanda Hermanto, Ibunda Dahniar Nst, dan Adik penulis 

Ade Wira Syah Putra yang begitu banyak memberikan kasih sayang, do’a 
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yang tulus, motivasi, serta dukungan moral maupun moril kepada penulis 

sehingga menjadi semangat dalam menyelesaikan perkuliahan di kampus 

Unimed. 

10. Sahabat kesayangan sekaligus saudara Istiana, Wina Riski Rahmadani Lubis 

dan Made Putra Ritonga yang selalu ada untuk tempat berkeluh kesah dan 

yang selalu memberikan banyak motivasi, semangat, doa serta kerja samanya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. 

11. Teman-teman di Laskar Tamer Alawi, Wasiso, Domensano dan Muhcim. 

12. Ibu kos yang selalu perhatian dan pengertian dan teman-teman seperjuangan 

di Albayan house Nindi, Tika, Noni, Mela dan Wulan.  

13. Sahabat seperjuangan PLS (Ridho, Fikri, Fadly, Irham, Dhita, Fitria, Eva, 

Noni, Mela, Rini dan seluruh teman-teman yang luar biasa serta kakak dan 

adik stambuk yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu). 

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis 

mengharapkan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan 

penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut. 
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