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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

yang telah memberikanrahmatnya sehinggga penulis dapat menyelesaikan 

proposal ini penelitian ini dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Mengatasi 

Kenakalan Remaja Di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu raja Kabupaten 

Simalungun.” 

Penulisan proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan dalam jenjang perkuliahan strata 1 Universitas Negeri Medan. dalam 

penulisan proposal ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Namun berkat 

bimbingan, bantuan, nasihat, saran serta kerjasama dar berbagai pihak, khusunya 

pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa proposal ini jauh dari sempurna sehingga 

penulis membutuhkan kritik dan saran bersifat membangun untuk kemajuan 

pendidikan dimasa yang akan datang. 

 

 

 Medan,    Januari 2018 

   

 

 Penulis 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, 

dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Peranan Orang Tua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di 

desaPpokan baru kecamatan Huta bayu raja kabupaten Simalungun”. 

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 pada 

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

karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Medan 

2. Bapak Dr. Nasrun, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED 

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

Aman Simaremare, M.S., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan 

Kepegawaian, Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan. 

4. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd., Bapak Dr. Sudirman, S.E., M.Pd., selaku Ketua dan 

Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah sekaligus dosen penguji yang 

telah memberikan bimbingan dan saran-saran yang membangun. 

5. Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis. 

6. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd., selaku dosen penguji yang telah 

memberikan bimbingan serta saran-saran yang membangun kepada penulis. 

7. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Medan 

yang telah memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan.  

8. Kak Surya Indrawati, M.Pd dan para staff pegawai jurusan PLS yang telah 

banyak membantu penulis demi kelancaran administrasi surat-menyurat 

selama penyusunan skripsi ini.      

9. Bapak Bahari Sitinjak selaku Kepala Desa Pokan baru yang telah memberikan 

izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
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10. Secara terkhusus dan teristimewa terimakasih dengan penuh cinta dan sayang 

penulis ucapkan kepada ayah Sarjono Sinurat dan ibu Timour sinaga yang 

begitu banyak memberikan kasih sayangnya, doa, motivasi, serta dukungan 

moral maupun moril kepada penulis sehingga terdorongnya semangat dalam 

menjalankan dan menyelesaikan perkuliahan di kampus UNIMED. 

11. Teristimewa buat Kakak Santi Sinurat dan Desi Sinurat serta adek saya 

Parasian Sinurat, yang telah banyak memberikan doa, dukungan serta 

semangat yang tiada hentinya kepada penulis. 

12. Sepupu tercinta Diba, Tania, Ayu, Kak sarah, Farah yang telah memberikan 

semangat dan motivasi kepada penulis. 

13. Sahabat yang selalu menemani masa masa di UNIMED Ravon 

Banjarnahor,Ardiles Tumanggor,Roandri Simbolon,Rio Bonjovi dan Henki 

Sipahutar  

14. Teman-teman PKL Bere eva Marbun , Meri mukerji sidauruk, okta 

dalimunthe dan Mr. RTB, terimakasih sudah menjadi keluarga selama di PKL. 

15.  Teman-teman seperjuangan PLS 2012 ardiles,Ichun ,Wina, Lika, Noni, 

Alawi, Wasiso, Juni, Marta, Yonggi, , Yovita, Tiur, Dhita, Meri, , Fitri, 

Mucim, Fadli, Eva, Okta, dan teman-teman PLS lainnya yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu serta adik-adik stambuk jurusan PLS. 

 

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis 

mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga 

akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan 

penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut.  

 

 Medan,  Oktober 2017 

 

 

 Jetro Sinurat 
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