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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan 

rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 

tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul “Karakteristik Penduduk Migran Di 

Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara”. Adapun tujuan 

penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pada Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 

(UNIMED). 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dan kemampuan Penulis. Oleh karena 

itu demi kesempurnaan tulisan ini maka penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari semua pihak. Selama penyelesaian skripsi ini 

tentunya banyak dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada : 

 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M. Si selaku Rektor Unimed beserta 

staff. 

2. Bapak Drs. H. Restu, M.S selaku Dekan Fak. Ilmu Sosial  

3. Bapak Drs. W. Lumbantoruan, M. Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Geografi. 

4. Ibu Dra. Asnidar, M. Si sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Geografi yang 

telah banyak mamberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis. 

5. Bapak Drs. Mbina Pinem, M. Si sebagai Pembimbing Skripsi yang telah 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi serta memberikan 

motivasi yang berarti buat penulis. 

6. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M. Pd selaku Pembantu Dekan I FIS dan sebagai 

Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih untuk motivasi dan 

bimbingannya selama kuliah kepada penulis. 

7. Bapak Dra. Julismin, M. Pd sebagai dosen penguji skripsi. 

8. Ibu Drs. Rosni, M. Pd sebagai dosen penguji skripsi. 
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9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Geografi yang telah memberikan 

banyak ilmu yang berharga kepada penulis. 

10. Bapak Hajat Siagian atas motivasi dan bantuannya. 

11. Bapak Pangaribuan S. Ag selaku Camat Halongonan beserta stafnya yang 

telah memberikan izin meneliti dan mengambil data kepada penulis. 

12. Bapak Agus Perwira Sakti, SE selaku SekCam Halongonan yang telah 

banyak membantu dan memberikan informasi dan data-data yang diperlukan 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

13. Penduduk Kecamatan Halongonan yang telah bersedia sebagai responden. 

14. Untuk ayah tercinta A.Karim Siregar terima kasih untuk seluruh perhatian 

yang ayah berikan dan ibuku tersayang Alm Siti Arni Manao terima kasih 

untuk segala nasihat-nasihat yang pernah mama berikan padaku. 

15. Untuk keluargaku Ante dan adik-adikku yang sangat kusayangi, terima kasih 

untuk dukungan dan kasih sayang kalian berikan.  

16. Untuk teman-teman satu angkatan stambuk 2008 kelas B-reguler nurul, rina, 

yani, evi, kiki, erna, dwi, tere, triani, intan wati, ary, akbar, mulhady, doni, 

hariz, berto, bang mail. Terima kasih atas setiap semangat saling mendukung 

yang kalian berikan sangat berarti buat penulis. 

17. Untuk teman-teman satu bimbingan skripsi elida, ema, sazhida, hetty dan 

sediman terimakasih untuk segala kerja samanya. 

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah 

membantu menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya. Serta dapat memberikan manfaat untuk semua pihak khususnya bagi Jurusan 

Pendidikan Geografi FIS – UNIMED. 

 

 

 

Medan,      Agustus 2012 

Penulis, 

 

 

 

       Nuraini 

       NIM. 308131073 
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