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KATA PENGANTAR 

 

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun 

dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Orang Tua Tunggal (Single 

Parent) Dalam Pembentukan Karakter Anak (Studi Kasus Kelurahan Sei Kera 

Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)”. Skripsi ini berguna untuk 

memenuhi sebagian persyaratan dalam penelitian jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Medan. 

Dengan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta, yang 

sejak kecil hingga dewasa telah memberikan dukungan positif, dedikasi 

Moril mapun Materiil, fasilitas pendidikan, memberikan pengajaran-

pengajaran budi pekerti, dan petuah-petuah kehidupannyata yang tak 

pernah saya dapat di dalam pendidikan formal. kepada adik saya Alfi 

Hardiansyah yang telah memberikan dukungan moril, dan finansial yang 

tidak terhingga kepada penulis, semoga Allah S.W.T senantiasa 

memberikan Keberkahan, rahmat, dan kesehatan kepada keluarga saya.  

Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada keluarga besar 

Opung Abdul Hakim Damanik/ Hj.Salbiah dan keluarga besar H.Sainar 

Rangkuti/ Hj.Rohana Purba. Taklupa juga saya mengucapkan banyak 

terimakasih kepada abangda Burhanuddin Siregar yang dari awal 

perkuliahan dan sampai saat ini masih memberikan dukungan, perhatian, 
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materil maupun moril kepada penulis yang tidak dapat diukur dan dihitung 

dengan rumus atau skala apapun.  

Penghargaan dan ucapan terimakasih saya haturkan kepada yang 

terhormat Bapak Drs.Liber Siagian, M.Si selaku Dosen pembimbing 

skripsi yang telah membantu dan memberikan arahan dalam peneyelesaian 

skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada Ibu Sri Hadiningrum, SH., 

MH selaku Dosen pembimbing akademik, yang telah bersedia 

membimbing saya selama awal perkuliahan hingga akhir semester. Serta 

ucapan terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM., M.Kes selaku Rektor 

Universitas Negeri Medan 

2. Ibu Dra. Nurmala  Berutu, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan beserta staf-staf 

3. Bapak Arief Wahyudi, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas 

Negeri Medan 

4. Ibu Hodriani, S.Sos.,M.Pd selaku Sekertaris Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas 

Negeri Medan 

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, serta staf di Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan  
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6. Kepada Bapak dan Ibu Pegawai, staf, beserta kepala 

lingkungan Kelurhan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan 

Perjuangan, Kota Medan, yang telah bersedia membantu 

penulis dalam melakukan penelitian di wilayahnya  

7. Terimakasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat tercinta, 

Diah Sari Ramadhani Harahap, Indah Permata Sari, Alnadya 

Azza br.Ginting, Winda Yulia, Sri Wulan Dulkahar, 

Meldawaty Situmeang yang sampai saat ini masih menjalin 

hubungan pertemanan yang baik dan saling memahami tanpa 

ada konflik yang membuat hancur pertemanan  

8. Terimakasih saya ucapakan kepada grup “Piknik Biar Gak 

Panik” yang selama perkuliahan telah menjadi teman-teman 

tertawa, teman bahagia, yang selalu punya rencana-rencana 

baik untuk piknik sekaligus menenangkan fikiran ditengah-

tengah tugas KKNI yang menumpuk.  

9. Terimakasih saya ucapakan kepada seluruh teman-teman kelas 

Reguler C Stambuk 2016 Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan  

10. Kepada Teman-Teman magang III yang pada waktu itu sama-

sama kita laksanakan di SMP Negeri 13 Medan tahun 2019, 

dari berbagai macam prodi jurusan se Universitas Negeri 

Medan  
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11. Teman-teman KKN Desa Pegajahan, Kab.Serdang Bedagai 

tahun 2019 Universitas Negeri Medan (Edi, Dinda, Kak Ayu, 

Laedy, Fransisca, Mutia, Lusiana, Atiqah) selama sebulan kita 

merasakan bersama-sama mulai dari bangun tidur hingga tidur 

lagi, mulai dari tertawa hingga akhirnya kita menangis karena 

tak terasa waktu KKN kita telah berakhir.  

12. Kepada seluruh keluarga, kerabat, dan orang-orang yang telah 

antusias membantu serta ikut serta dalam penelitian dan 

penulisan skripsi ini   

Medan, Oktober 2020 

Penulis, 

 

 

Dita Hardiana 

        NIM. 3161111010 

 

 

 

 

 

 

 


