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KATA PENGANTAR 

Bismillaahirrahmaanirrahiim, 

Alhamdulillah, segala puji syukur saya ucapkan ke hadirat Allah 

Subhanahu wata‟ala, atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan 

penerangan dan arah hidup kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan Geografi, Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Skripsi ini berjudul “Analisis Faktor-

Faktor Perubahan Orientasi Penggunaan Rumah Di Kelurahan Sei Kera Hilir I 

Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan”. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi pasang surut semangat 

dalam menyelesaikannya dan alhamdulillah dapat segera diselesaikan sesuai 

keinginan semua pihak. Banyak pihak yang memberikan bantuan bimbingan dan 

arahan baik secara moral, spiritual dan material sehingga skripsi ini dapat tersusun 

sampai selesai. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima 

kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektot UNIMED. 

2. Bapak Dr. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, beserta fungsionaris 

Pembantu Dekan I, II, dan III . 

3. Bapak Drs. Walbiden Lumbantoruan, M.Si selaku Ketua Jurusan sekaligus 

Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang sudah banyak memberikan bantuan 

kepada penulis berupa waktu, bimbingan, motivasi, saran-saran serta tidak 

bosan-bosannya untuk terus mengingatkan penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 
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4. Ibu Dra. Asnidar. M. Si selaku Sekretaris Jurusan. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Geografi yang tidak 

bosan-bosannya membimbing saya. 

6. Bapak Lurah Kelurahan Sei Kera Hilir I beserta stafnya yang telah mau 

bersibuk ria dalam  membagi waktu untuk berdiskusi dan memberikan data 

yang mendukung penelitian saya ini. 

7. Terkhusus dan teristimewa buat orang tua saya yang sangat saya cintai dan 

sayangi sepanjang hidup yaitu Ayahanda Hasyim (Alm) dan Ibunda Zainab 

Damanik, yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik serta 

memberikan dorongan moral dan material sehingga ananda dapat 

menyelesaikan studi dengan baik.  

8. Adikku tercinta Muhammad Fadli yang menjadi motivasi penulis untuk 

segera menyelesaikan studi. 

9. Sisriani Fitriah Mandala Sari yang tidak pernah bosan menemani, memberikan 

semangat dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga 

apa yang kita harapkan, akan indah pada waktunya. Amin  

10. Kepada seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FIS 

UNIMED periode 2009-2010, dan 2011-2012 khususnya yang melewati 

masa hidup dtinggal di sekret.  

11. Kakanda-kakanda alumni dan senioren Himpunan Mahasiswa Islam 

Komisariat FIS UNIMED, Kakanda Abdul Kadir Simorangkir, Kakanda 

Mansyur Pasaribu, Kakanda Ahmad Akbar, Kakanda Rahmad Zein, Kakanda 

Muhammad Nazri Damanik, dan Syukri Mujahid. 
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12. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Pendidikan 

Geografi Stambuk 2007 khususnya kelas A Ekstensi  yang sudah bertebaran 

di penjuru Indonesia. 

13. Abang-abang dan kakak-kakak stambuk di Jurusan Pendidikan Geografi, 

khususnya stambuk 2003, dan 2005. 

14. Adik-adik stambuk di Jurusan Pendidikan Geografi, stambuk 2009, 2010 

khususnya untuk M. Dedek Suhendro, Valentina Ginting, Lili Indriyani, Hadi 

Wardhana, Kiki, Zetto, Noviana, terima kasih atas motivasinya. Ingatlah 

adinda, Wisuda itu adalah hal yang pasti dan merupakan tanggungjawab kita, 

tetapi kapan itu terjadi adalah pilihanmu. 

15. Seluruh orang-orang yang telah memberikan do‟a dan support kepada saya 

agar cepat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak. 

Mengingat keterbatasan saya sebagai manusia, saya sangat menyadari 

bahwa isi yang di sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, dengan segenap kerendahan hati saya memohon maaf dan sangat 

mengharapkan sekali masukan dan saran yang membangun sebagai bahan 

perbaikan  

Akhirnya, saya mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis sendiri, masyarakat dan pembaca lain. 

Alhamdulillaahirabbil„alamiin. 

       Medan,   Januari 2013 

       Penulis 

 

       Muhammad Syuhada 


