KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohamatullahi Wabarokatu...
Teriring salam dan do’a penulis sampaikan semoga kiranya para pembaca
senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahuwata’ala serta sukses dalam
menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah
Subhanahuwata’ala berkat rahman dan rahim-Nya yang tak terhingga, sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi dan memenuhi syarat
memperoleh gelar sarjana pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Medan. Skripsi ini berjudul ”Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Tumbuh dan Berkembag Anak di Kampung Badur
Kelurahan Hamdan (Studi Kasus Yayasan Sosial Komunitas Peduli Anak
dan Sungai Deli)”, bagi penulis skripsi ini adalah buah dari sebuah perjuang
selama menempuh pendidikan selama empat (4) tahun di Universitas Negeri
Medan yang sangat penulis banggakan
Tentunya banyak kesulitan dan hambatan dalam penyelesaian skripsi ini,
tetapi semuanya bagi penulis adalah sebuah pengalaman. Untuk penulis berusaha
adalah sesuatu yang akan membuat tetap kokoh berdiri meski masalah selalu
datang dan menghampiri, dengan keyakinan berlumuran niat, berusaha dengan
mengutamakan ilmu, maka penulis berkeyakinan dengan usaha maka akan
sampailah pada tujuan yang diinginkan.
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Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak
yang telah mendorong dan membimbing penulis baik dengan ide-ide
pemikirannya serta motivasi untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi dan
pendidikan penulis. Tanpa ada dukungan tersebut kemungkinan besar penulis
tidak akan berhasil sedemikian seperti sekarang.
Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :
1.

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

2.

Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial;

3.

Ibu Dr. Reh Bungana P.A, S.H., M.Hum sebagai Ketua Jurusan Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan

4.

Bapak Arief Wahyudi, S.H., M.H, sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan.

5.

Bapak Majda El Muhtaj, M. Hum. Sebagai dosen Pembimbing skripsi dan
selalu memberikan semangat, arahan, bimbingan, dan nasehat agar penulis
menjadi seorang yang memiliki karakter yang baik serta support-nya untuk
melanjutkan studi, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

6.

Bapak Prayetno, S.IP., M.Si Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang luar
biasa selalu memberikan arahan yang positif kepada penulis.

7.

Kepada Bapak dan Ibu seluruh Dosen Jurusan PPKn yang selalu selalu
memberikan bimbingan serta nasehat serta ilmu kepada penulis selama berada
dibangku dan diluar perkuliahan;
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8.

Kepada Ayahanda (Rahmad Effendy), kakak (Widya Devanny) dan adik
(Lisa dan Yusrah), yang tidak pernah lelah menyemangati dan membantu
materi dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis bertambah
semagat dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

9.

Kepada Pusham Unimed Pak Fahmi, abangda Azam, Kak Nadia, Kak Nessy,
Kak Ipeh, Kak Rini Kak Yulita, Tiwi Tarigan, Ririn, Gilang, Awi dan semua
staf pusham. Terima kasih selalu ada pada saat penulisan skripsi ini.

10. Kepada HMI komisariat FIS Unimed, Kohati FIS Unimed, yang tidak bisa
disebutkan satu persatu. Teman seperjuangan Indah Utami, kristina Br. Sitepu,
Nursyahida Manurung, Tiwi Tarigan, Hamdi Abdullah Hasibuan, Rinaldi
Putra Halomoan Lubis, Cut Nadia.
11. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu
diantarnya Indah Permata Sari Panjaitan, Kurnia Intan Zulia, Dewi Hamni,
Winda Khairani dan Herlina Daulay yang menemani penulis hingga sekarang
menjadi tempat berbagi suka maupun duka selalu memberikan penulis
motivasi, bukan hanya pada saat penyelesaian skripsi ini tetapi jauh saat-saat
dalam perkuliahan..
12. Kepada Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Deli
Serdang yang telah banyak membantu penulis selama proses pengerjaan dan
sampai terselesaikannya skripsi ini;
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13. Kepada keluarga besar KOPASUDE yang sudah membantu penyelesaian
skripsi ini, diantaranya bang Ryan, Bogel, Desi, Agung, Bang Aras, Bang Opi
dan lainnya.
14. Kepada Rizay, Ricky, Manda, Kak Dae, Elizabeth yang juga menjadai
penyemangat di proses penulisan skripsi ini.
Dan kepada teman-teman serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan
satu-persatu dalam kata pengantar ini tetapi telah banyak membantu penulis dalam
proses menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan
dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan banyak masukkan
yang membangun untuk para pembaca bertujuan untuk menyempurnakan skripsi
ini. Akhirnya penulis mengucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
pembaca sekalian.

Medan, Mei 2018
Penulis,

Citra Racindy
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