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KATA PENGANTAR 

 

Segala  puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas segala 

berkat dan karunia-Nya yang terus memberikan kesehatan sekaligus ketenangan bagi 

penulis untuk melaksanakan serta menyelesaikan dan menyusun proposal ini dengan baik, 

walaupun disisi lain masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Tak lupa shalawat 

berangkai salam, penulis sanjung sajikan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah 

membawa kita dari alam kebodohan kealam  yang penuh dengan ilmu pengetahuan.  

Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada 

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewaarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan (PPKn FIS Unimed). Skripsi ini berjudul “Peran Kepolisian Dalam 

Mengurangi Angka Kejahatan Kasus Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus) Di Polsek 

Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang.  

Penulis mengambil judul ini karena melihat masalah ini adalah hal urgensi untuk 

dibahas, mengenai peran kepolisian dalam mengurangi angka kejahatan sepeda motor. 

Kita ketahui pencurian sepeda motor sering terjadi dan sering kita dengar, akibatnya 

masyarakat menjadi resah ketika meninggalkan atau memarkirkan sepeda motornya.  

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan baik dari segi moril 

maupun materiil.Penulis banyak diberikan saran, pendapat, maupun data atau bantuan 

dari pihak lain, sehingga memperlengkap kualitas karya ilmiah ini dalam dunia akademis. 

Untuk itu, dengan setulus hati penulis menghaturkan rasa terimakasih yang tak terhingga 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini. Untuk itu dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd Selaku retor Universitas Negeri Medan 

Sumatera Utara 
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2. Bapak Dr. Deny Setiawan, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial  

Universitas Negeri Medan Sumatera Utara 

3. Ibu Dr. Reh Bungana PA,SH,M.Hum, selaku ketua jurusan Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Sumatera 

utara 

4. Bapak, Arief Wahyudi, SH, MH, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi pengarahan kepada penulis 

untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.  

5. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si, selaku dosen Pembimbing akademik yang 

senantiasa memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Bapak dan ibu dosen Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan fakultas ilmu 

social universitas negeri medan, sumatera utara 

7. Teristimewa buat kedua orang tua saya Rahmat Nurhidayat Ginting dan Rohanna 

Br. Purba yang memberikan bantuan berupa  material, motivasi serta doa. 

8. Teristimewa buat adik-adik saya, Maulana Ginting, Siti br. Ginting, Ridho 

Ginting yang memberikan semangat kepada kakak dalam mengerjakan skripsi ini 

hingga selesai.   

9. Teristimewa buat Aldi Rianto Meliala yang memberikan semangat dan waktu 

dalam mengerjakan skripsi hingga selesai.  

10. Teman-teman seangkatan 2013, Reguler A 2013, serta Reguler C 2013 terutama 

Erfina, Rastina, Noni, Emi dan sepupuku Bella Agita Br. Purba dan semua pihak 

yang memberikan motivasi dan sumbangan pikiran hingga selesai skripsi ini.   

Walaupun penulis sudah berupaya semaksimal mungkin, namun penulis juga 

menyadari bahwa kemungkinan terdapat kekurangan dan kesilapan. Oleh sebab itu, 
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penulis sangat mengharapkan saran-saran dan kritikan yang dapat memperbaiki skripsi 

ini.  

 

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya 

 

 

  Medan,     September 2017 

  Penulis 

 

 

      

  Rizki Dayanthi Br. Ginting 

  NIM: 3131111041 

 


