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Alhandulillaah puji dan syukur penulis ucapkan ke-hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta 

tidak lupa pula Shalawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberi 

seberkas sinar kehidupan melalui Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup penulis guna 

membedakan mana yang hak dan yang bathil dalam menjalankan kehidupan ini. 

Penulis skripsi ini yang berjudul “ Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Anak Putus 

Sekolah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi” 

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program sarjana Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Sebagai umat manusia yang sesuai kodratnya, penulis menyadari bahwa pengetahuan, 

kemampuan serta kesempatan yang ada pada penulis, oleh karena itu penulis menerima setiap 

kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Keberhasilan penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari petunjuk dan Ridho Allah SWT, serta bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

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

2. Bapak Drs. Restu, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dan  

sekaligus dosen di Jurusan Pendidikan Geografi. 
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Negeri Medan.  
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Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Asnidar, M.Si selaku sekertaris Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Dra. Tumiar M.Si, selaku dosen Pembimbing Akademik. 

7. Bapak Drs. Sugiaharto, M.Si, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

membantu dan membimbing penulis selama pengerjaan skripsi ini. 



 
 

8. Bapak Drs. Ardin Siallagan, selaku dosen Ahli. 

9. Ibu Dra. Rosni, M.Pd, selaku dosen seminar. 

10. Bapak/Ibu Dosen yang ada di Jurusan Pendidikan Geografi, terimakasih buat semua ilmu 

yang telah diberikan kepada penulis. 

11. Bapak Hajat Siagian selaku pegawai di jurusan yang telah banyak membantu penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

12. Bapak/Ibu yang ada di Kantor Camat Tebing Tinggi yang telah banyak membantu dalam 

memberi data yang dibutuhkan penulis. 

13. Teristimewa buat kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai Ayah Supriono 

dan Mama Rosmawati Br Manurung. Terima kasih buat cinta, kasih sayang, doa, dukungan, 

pengorbanan yang tiada terhingga. Aku bahagia memiliki orangtua seperti kalian. 

14. Buat kedua adikku  Rahayu dan Desy Rahmadani terimakasih buat doa, perhatian, dukungan 

dan semangatnya.sehingga terselesaikannya skripsi ini. 

15. Special thanks buat pacar sekaligus sahabatku Ade Indra Sani thanks for you’r support and 

understanding, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

16. Buat kedua Nantulang dan Tulang ku, yang telah memberikan dukungan, doa kepada penulis 

sehingga terselesainya skripsi ini. 

17. Teman-teman terbaikku Intan Juni Sianturi, Triani Juni Sianturi, dan Harry Melky Mendrofa 

terimakasih buat doa, dukungan, semangat, dan pengalaman - pengalaman  yang takkan 

terlupakan bersama kalian. 

18. Teman-teman terbaikku Satika, Theresia, Erna, Dwi terimakasih buat doa, dukungan, 

semangat, dan pengalaman-pengalaman yang takkan terlupakan. 

19. Teman-teman di Jurusan Pendidikan Geografi, terkhusus buat kelas B Reguler 2008. Terima 

kasih buat semangat, bantuan dan pengalaman yang luar biasa selama di bangku 

perkuliahan. Kalian adalah orang-orang hebat yang pernah ku kenal. 

20. Buat teman PPL Ku Herlisna yang selalu beri doa, dukungan, semangat dan pengalaman-

pengalam yang takkan terlupakan bersama kalian. 

21. Teman-teman terbaik dikosku Mora Hamidah Ulfa Harahap, Asnia Dahlia Nasution, Sri 
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Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak 

membantu penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini. Tiada yang dapat penulis berikan 

selain doa kepada Tuhan semoga semakin diridhoi. Pada akhirnya harapan penulis, semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca. 

Medan,      Agustus 2012 

Penulis,  
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