
KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan Syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat 

rahmad dan karunia-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Tanggapan Warga Binaan Terhadap Gaya Pacaran Masa Sekarang 

(Studi Pada Warga Binaan di UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung 

Morawa). 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

tanggapan warga binaan terhadap gaya pacaran masa sekarang, yang mana telah 

kita ketahui bahwa gaya pacaran remaja sekarang sudah terbilang sangat bebas, 

apalagi dengan adanya dukungan dari perkembangan teknologi. Seolah-olah 

remaja meniru gaya pacaran orang luar yang tidak mengenal etika ketimuran.

 Penulisan skripsi dimaksudkan untuk memenuhi sebahagian syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa program S-1 yang 

menempuh jalur skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

 Untuk kesempurnaan tulisan ini, maka penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang berkenan 

menyumbangkannya. Semoga skirpsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 

membacanya khususnya bagi Pendidikan Luar Sekolah. 

        Medan,          Agustus 2013 

Penulis,  

 

 

Saripa Wardani.  
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sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi 

ini, penulis banyak menerima bantuan baik berupa moril maupun material yang 

tidak ternilai harganya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang 
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stafnya. 
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6. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing 

Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu serta memberikan masukan, 

arahan dan bimbingannya.  

7. Bapak/Ibu dosen Pendidikan Luar Sekolah, terutama kepada Dosen Penguji 
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10. Ibunda Tiharbibah Hutabarat, S.Pd.I dan Ayahanda Dahlan. S tercinta yang 

tidak pernah mengeluh ketika matahari membakar kulitmu yang mulai 

mengerut, ketika hujan membasahi sekujur tubuhmu. Tanpa kau hiraukan 

penat dan letihmu, tanpa doamu tak akan ku raih, tanpa harapmu tak akan ku 

capai, segala cita yang kudambakan, segala asa yang ku inginkan.  

11. Seluruh keluarga dan sanak family, terutama kakak Rahmatun Sa`diah, S.Pd, 

adik-adik tersayang Dahlia, Halimah, dan Ali Akbar yang telah memberikan 

dorongan dan semangat mulai dari perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. 

  Semoga segala kebaikan yang mereka berikan mendapat balasan yang 

setimpal dari Allah Swt. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan. 
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Penulis,  
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