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KATA PENGANTAR 

 

 

 Syukur dan puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang maha 

pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah 

memberikan ilmu kepada hamba-Nya, serta Salawat dan Salam terhadap 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga Skripsi ini dapat di selesaikan. 

Skripsi merupakan salah  satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin 

menyelesaikan studinya di Fakultas Hukumm Universitas Dharmawangsa. 

Sehubungan dengan itu, penulis menyusun skripsi ini yang berjudul: “Kekerasan 

Orangtua dalam Mendidik Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Undang-Undang Perlindungan Anak”, 

 Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan dorongan dari 

berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin penulis susun, oleh karena itu sudah 

semestinya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. H. Kusbianto, S.H., M. Hum. Selaku Rektor Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, Ibu Ayu 

Trisna Dewi, S.H., M.Kn. 

3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, Bapak 

H. Suparman, S.H., M.H. 

4. Ibu Azmiati Zuliah, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas 
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Hukum Universitas Dharmawangsa Medan sekaligus selaku Dosen 

Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada penulis baik isi maupun penyusunan tulisan hingga skripsi ini 

selesai. 

5. Bapak Drs. H. Mhd. Asri Pulungan, M.A., selaku Dosen pembimbing I 

yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang bermanfaat demi 

kelancaran skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan 

atas semua ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada penulis. 

7. Bapak Puji Aswiyanto dan Ibu Susanti Widayati, selaku kedua orangtua 

penulis yang selama ini telah memberikan kasih sayang, mengasuh dan 

mendidik penulis. 

8. Adik tersayang Muhammad Farhan Azhar, yang telah memberikan 

dukungan dan semangat kepada penulis. 

9. Teman tersayang Vivin Agustin, S.Pd., yang telah memberikan banyak 

bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas 

Dharmawangsa Medan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tanpa 

kalian perkuliahan ini akan sepi dan terasa berat untuk dijalani, semoga 

persahabatan yang terjalin tetap akan terjaga untuk selamanya.  

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada 

orang yang tak bersalah, kecuali Nabi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama 

ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, 
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diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih 

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan 

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan-Nya, 

Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui akan niat baik hamba-Nya. 

 

 

Medan, 20 November 2019   

   Penulis,     
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