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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’ alaikum wr.wb 

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat rahmat dan karunia- Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. 

Skripsi ini berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi 

Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Desa Tebasan Dusun II Kecamatan 

Pantai Gemi Kabupatan Langkat”. 

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 

memperoleh gelar sarjana pendidikan Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari 

bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun 

tata bahasanya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun, sehingga bisa dilakukan perbaikan dan kesempurnaan skripsi 

ini. 

 Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah 

mendorong dan membimbing penulis baik dengan ide-ide pemikirannya serta 

motivasi untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi dan pendidikan penulis.  

Teristimewa dan paling utama saya ucapkan terima kasih kepada orang tua 

kepada ayahanda tercinta Ramli dan Ibunda tercinta Khadijah, Ibunda pengganti 

Asnida, dan suami tercinta Muhammad Andi Kurniawan atas pengorbanannya selama 
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ini kepada penulis baik dari segi moril, dan untaian doa, semangat, dukungan dan 

kasih sayangnya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan 

pendidikan selama perkuliahan dan terutama selama penyelesaian skripsi ini. Untuk 

itu dengan segenap ketulusan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 

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

2. Bapak Deny Setiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

3. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, SH, M.Hum selaku ketua jurusan PPKn dan 

sekaligus juga Dosen Pembanding Skripsi yang telah banyak memberikan 

bimbingan, dorongan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

4. Bapak Arief Wahyudi, SH.,MH selaku sekretaris jurusan PPKn.  

5. Ibu Sri Hadiningrum,SH,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang sudah banyak 

membantu dan member motifasi kepada penulis sehingga penulis bias 

menyelesaikan dengan mudah. 

6. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH. selaku dosen Pembanding Akademik dan juga 

sekaligus dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan 

kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.  

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PPKn yang telah banyak memberikan 

pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan 

serta staf pegawai di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 
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8. Bapak Jon selaku staf pegawai di Jurusan PPKn yang telah banyak membantu 

penulis dalam administrasi yang dibutuhkan mahasiswa/i dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

9. Bapak Drs.Ahmad Zohdi selaku Kepala Desa yang telah memberikan izin 

kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Desa Tebasan Dusun II 

Kecamatan Pantai Gemi Kabupaten Langat. 

10. Masyarakat Desa Tebasan Dusun II Kecamatan Pantai Gemi Kabupaten Langat 

yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

11. Kakak dan Adik penulis yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi 

selama perkuliahan dan memberikan semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. Abangda H. Syufrizal Sp dan kakak Hj. Nur Asmawati yang telah membimbing 

dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Sahabat-sahabat penulis Rini Mazaya, Ridha Khairani, Nur Malasari Siregar, 

Shella, Nila Novita Sari, Evitamala, Elly Nurmaika, yang telah memberikan 

dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas Reguler B 2013 Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan dukungan 

dan kebersamaannya selama perkuliahan. 

15. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FIS Unimed 

yang telah banyak membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. 
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16. Teman-teman SMA penulis Tari, Yuni, Nilla, Fiza, Delima, Zia,  dan Diana 

yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

17. Teman-teman seperjuangan PPLT SMP Swasta Cipta Karya Medan tahun 2016 

yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

pembaca. Selamat Membaca 

 

                Medan,     Maret 2018 

 

          Siti Fatimah 

          NIM. 3131111048 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


