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Kata Pengantar 

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyusun Skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul dari skripsi ini “Peran 

Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Desa Buntu Bayu 

Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun”. Dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan. Akan tetapi dengan bantuan 

dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga bantuannya mendapat balasan 

yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik 

dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca 

sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi selanjutnya. 

Akhir kata semoga proposal ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. 

 

 

Medan , September 2018 

 

        Sumiati Panjaitan 

         1142171013 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali 

kesulitan dan hambatan yang dialami. Namun berkat dan rahmat Allah SWT serta 

doa dan dukungsn dari semua pihak yang terkait, maka skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini teristimewa saya sampaikan 

retima kasih kepada seluruh keluarga saya semuanya, terkhusus orang tua saya 

Ayahanda alm.Asman Panjaitan dan Ibunda saya Suparmi yang telah memberikan 

dukungan moril atau materi dan kasih sayang mereka tanpa kurang sejak saya 

lahir sampai sekarang ini serta tidak lupa senantiasa mendoakan saya sehingga 

saya bisa memperoleh gelar sarjana. Semoga Ayahanda di terima Allah SWT dan 

dilapangkan liang kubur serta Ibunda diberi selalu kesehatan dan dilindungi 

dimanapun berada. Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu 

Sani Susanti, S.Pd.,M.Pd selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak 

meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan motivasi, masukan 

dan saran-saran yang sangat bermanfaat mulai dari awal sampai selesai 

penyusunan skripsi. 

Dan penulis juga mengucapkan terimakasih 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 

Universitas Negeri Medan. 

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

sekaligus Dosen Penguji Skripsi saya. 
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4. Bapak  Drs. Elizon Nainggolan M.Pd selaku Wakil Dekan II Bidang 

Kepegawaian dan Keuangan. 

5. Bapak Drs.Edidon Hutasuhut M.Pd selaku Wakil Dekan III Bidang 

Kemahasiswaan. 

6. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Universitas Negeri Medan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya. 

7. Bapak Dr. Sudirman, S.E., M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Luar Sekolah Universitas Negeri Medan sekaligus Dosen Penguji Skripsi 

saya. 

8. Ibu Anifah, S.Sos., M.Pd selaku dosen jurusan pendidikan luar sekolah 

dan dosen penguji skripsi saya. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas 

Negeri Medan yang telah membekali dan memberikan berbagai 

pengetahuan juga pengalaman belajar yang mendukung penyusunan 

skripsi 

10. Semua Bapak dan Ibu pegawai dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Medan yang telah 

membantu dalam penyelesaian Administrasi. 

11. Kakak Surya Indrawati, M.Pd yang telah banyak membantu dalam urusan 

surat. 

12. Buat kepala SKB Serdang Bedagai & seluruh Staf serta Bapak & Ibu kos 

yang banyak memberikan masukan-masukan dan menjaga penulis selama 

PKL. 
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13. Bapak L. Saragi, S.E selaku Kepala Desa Buntu Bayu yang memberikan 

penulis kesempatan dalam melaksanakan penelitian di Buntu Bayu. 

14. Buat bapak ibu guru SMKS Umum Sentosa yang banyak membantu 

selama sekolah dan proses masuk keperguruan tinggi/kuliah hingga 

selesai. 

15. Buat kakak dan abang keluarga besar Panjaitan yang banyak memberian 

masukan dan motivasi yang sangat bermanfaat buat penulis. 

16. Teman satu PKL SKB Serdang Bedagai putri, juju, yanti, endang, abdi, 

dan iman yang mengisi keseruan selama di PKL. 

17. Teman-teman terdekat  puput, mawaddah, putri, yanti, juju, jeje, tika, risna 

dan siska yang sangat ribut dengan canda tawa mereka. 

18. Teman-teman sesama dosen PS (puput, fira, ayu, reka, endang) yang 

banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan dalam 

mengerjakan skripsi. 

19. teman-teman dan adik-adik kos ceria Al-Istiqomah yang banyak  

membantu penulis dan memberikan dukungan, semangat untuk penulis 

20. teman-teman keluarga besar PLS Regular B 2014 yang sama-sama 

berjuang dalam menggapai gelar sarjana. 
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