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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi penelitian ini dengan baik. 

Adapun tujuan penulisan proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi 

salah satu syarat bagi mahasiswa strata satu (S-1) dalam menyelesaikan 

perkuliahan guna meraih gelar Sarjana Pendidikan dari jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Proposal ini berjudul :Peran Kepolisian Dalam Mengimplementasikan 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Studi Kasus Sat Lantas Polres Langkat). 

Penulis sangat bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan 

sesuai dengan rencana dan harapan sekalipun harus melewati berbagai macam 

rintangan dan kesulitan. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bentuan dan 

dorongan serta motivasi yang besar dari berbagai pihak yang diberikan kepada 

penulis. Maka dari itu  dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kasih sayang penulis 

mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Legimin dan Ibunda Ramiah yang    

senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran  

dan  kasih   sayang  dari  kecil  hingga   saat   ini,  serta abang-adikku yang tak   

lupa pula penulis juga mengucapkan banyak terimakasih  atas  do’a  dan 

dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.  

Terimakasih penulis ucapkan kepada: 

1. Bapak Prof .Syawal GultomM.Pd Selaku rektor Universitas Negeri Medan 

dan seluruh jajarannya 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd Sebagai dekan Fakultas ilmu sosial 

Universitas Negeri Medan beserta staf-staf 
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3. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, SH,M.Hum. Sebagai ketua jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

4. Bapak Arief Wahyudi, SH, MH. Sebagai sekertaris jurusan Pendidiklan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan 

5. Dra. Yusna melianti, MH. Sebagai dosen  pembimbing skripsi 

6. Parlaungan G. Siahaan, SH.,M.Hum. Sebagai dosen pembimbing akademi 

7. Terima kasih kepada bpak Joni selaku staf Tata Usaha jurusan PPKn yang 

sudah banyak membantu kelancaran dan kelengkapan berkas-berkas dalam 

pnyelesaian skripsi penulis 

8. Terimakasih kepada Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas), dan seluruh 

staf Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Langkat yang sudah memberikan 

kesempatan bagi penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan 

skripsi ini 

9. Terimakasih kepeda semua pihak dan sahabat-sahabatku yang selalu ada 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan 

dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis meminta maaf dan meminta kritik maupun 

saran yang membangun dari para pembaca sekalian untuk perbaikan proposal ini 

yang akan datang. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terimakasih. 

 

Medan,  Januari  2018 

 

 

 

Nurliadi 

      NIM. 3113111046 


