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Puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan, pada Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. 

 Adapun judul skripsi ini adalah “Penegakan Hukum Terhadap 

Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus 

Polrestabes Medan)”. Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari banyak 

kendala yang dihadapi oleh peneliti, namun berkat bantuan dari berbagai pihak 

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu peneliti 

mengucapkan terima kasih, khususnya kepada M. Fahmi Siregar, S.H., MH 

selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, 

masukan, dan motivasi yang sangat berarti bagi peneliti dalam penyusunan skripsi 

ini.   

Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 

membantu peneliti menyelesaikan studi di Jurusan Pendidikan Pancasila dan 
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6. Ibu Dr. Reh Bungana Beru P.A,SH,M.Hum selaku Ketua Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosilal 

Universitas Negeri Medan sekaligus sebagai dosen pembanding bebas 

yang telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun dalam 

penyempurnaan skripsi ini. 

7. Bapak Arief Wahyudi, SH.,MH selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan sekaligus sebagai Dosen Pembanding Utama skripsi peneliti, yang 

telah memberi saran dan masukan yang membangun bagi peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu Sri Hadiningrum, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus Dosen Penguji Utama skripsi peneliti, yang telah memberikan 

masukan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini. 

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang 

telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menduduki bangku 

perkuliahan di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

10. Bapak Jhon selaku staff tata usaha di Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

11. Kepala Propam, staff tata usaha, dan seluruh jajaran Polrestabes Medan 

yang menjadi responden saya. 

12. Teristimewa untuk kedua Orang Tua tercinta saya, Bapak Binson 

Sitanggang dan Ibu Bunga Sihombing yang telah membesarkan, mendidik, 

memberikan kasih sayang dan cinta yang sangat besar kepada saya, dan 

yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan pengorbanan yang 

sangat luar biasa, juga selalu memberikan konstribusi moril maupun 

materil terhadap saya dan selalu mendoakan peneliti selama menjalani 

perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini. 

13. Terkhusus juga kepada abang saya tersayang Paska Sitanggang, Rengki 

Sitanggang, Darwin Sitanggang dan adik Genius Sitanggang yang telah 

menjadi saudara-saudara terhebat didalam kehidupan saya, apalagi selama 
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kuliah kasih sayang kalian yang sangat luar biasalah  yang selalu 

mendukung dan menyemangati saya. 

14. Terspesial juga untuk pujaan hati saya, kekasih saya tercinta Melina 

Simanjuntak yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang tak 

terhingga kepada saya, yang selalu menemani, mendukung, memotivasi 

saya, yang membuat saya melupakan lelah dalam menyelesaikan skripsi 

ini karena kehadirannya dan juga menjadi mitra utama berfikir saya dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

15. Dan terimakasih juga buat sahabat, teman-teman seperjuangan jurusan 

PPKn dan teman-teman saya di Himakris yang tak bisa saya sebut 

namanya satu  persatu, yang selalu mendukung dan menjadi teman saya 

selama duduk dibangku perkuliahan. 

Peneliti juga menyadari bahwa masih banyaknya kelemahan dan 

kekurangan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini 

dapat menjadi skripsi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada orang 

banyak. 
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