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Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala berkat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan dari 
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Sosial Universitas Negeri Medan.  
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Dalam penulisan skripsi ini, mulai dari awal hingga akhir penulis banyak 

menemukan hambatan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bantuan, serta 
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Hadiningrum,S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam 
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