
iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan rasa syukur dan sembah sujud, penulis mengucapkan terpujilah 

Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih karena kasih karuniaNya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memeperoleh gelar 

sarjana matematika jurusan matematika pada Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universita Negeri Medan dengan judul ”Analisis Tendensi 

Tingkat Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan dan Tingkat Pendidikan 

Pelaku di Kota Medan”. 

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun berkat 

bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan dengan baik, untuk itu 

pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang 

tidak terhingga kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

2. Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan 

3. Bapak Drs. H. Banjarnahor, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi dapat 

diselesaikan dengan baik. 

4. Ibu Dra. Nerli Khairani, M.Si, Bapak Mulyono, S.Si, M.Si serta Bapak Drs. 

Yasifati Hia, M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

baik. 

5. Para dosen dan staf pegawai Unimed Medan. 

6. Pimpinan Direktorat Binmas Polda Sumut ( KOMBES POL DR. H. HERY 

SUBIANSAURI,SH, MH, M.Si ) dan seluruh staf yang telah memberikan 

kesempatan dan membantu penulis mengumpulkan data sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan. 



v 
 

7. Teristimewa dengan penuh kasih sayang buat opung yang saya cintai N.Br 

Pardede dan Ayahanda A.J Hutagalung serta abang dan kakakku tersayang, 

George Hutagalung dan Desni Hutagalung yang telah memberikan perhatian, 

dukungan baik material maupun moral serta doa dengan ketulusan hati dan 

tidak terhingga nilainya kepada penulis. 

8. M.P Hutagalung, SH/R.br. Panggabean yang memberikan dorongan dan 

perhatian serta doa untuk penulis. 

9. R.W Hutagalung, SE, M.Si, Ak/T.br. PardedeS.Sos yang telah memberikan 

dukungan material maupun moral kepada penulis. 

10. Kakakku Melva Panjaitan, SE dan abangku Ronald Purba serta adikku 

Christina Purba buat semua tenaga, pikiran, material maupun moral kepada 

penulis. 

11. Buat semua keluarga besar Hutagalung yang turut membantu mendoakan 

penulis yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. 

12. Buat sahabatku Lisna dan Irda yang selalu memeberikan bantuan, motivasi 

dan doa yang tulus kepada penulis. 

13. Buat rekan-rekan seperjuanganku Darman, Very, Daeng, Hendra, Vicky, Ico, 

Domu, Eston, Lambok,Dame, Abdul rasyid, M.rasyid , Nandus, Desdi, yang 

selalu bekerja sama dan saling membantu, semoga kita dapat menjadi sarjana 

yang berkualitas dan berguna bagi Nusa dan Bangsa. 

Penulis menyadari walaupun telah berusaha untuk memaksimalkan skripsi  ini  

masih terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis tidak menutup diri 

untuk dikritik dan diberikan saran yang membangun. Akhirnya semoga skripsi ini 

memberikan manfaat bagi para pembaca.  

         

                      Medan,    September 2012 

 

              Fransiska H 

           NIM.05410337 




