KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih
yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
baik. Adapun judul skripsi ini adalah Pengelolaan Irigasi Pertanian Padi Sawah di
Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai.Adapun
tujuan skripsi ini adalah sebagai kelengkapan tugas dalam memenuhi salah satu pe
rsyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan
Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
banyak kekurangan baik dari tata bahasa maupun penyajiannya. Hal ini
disebabkan penulis masih dalam tahap belajar, dan oleh karena itu dengan
segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran demi
kesempurnaan skripsi ini.
Penulis mengucapkan terimaksih kepada pihak yang telah memberikan
bantuan, bimbingan dan aarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan
terimaksih penulis sampaikan kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, selaku rektor Universitas
Negeri Medan beserta stafnya.
2. Bapak Dr.Restu M.S selaku Dekan Fakutas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Medan beserta stafnya.
3. Bapak Drs. W. Lumbantoruan, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan
Geografi dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademikyang telah banyak
membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.
4. Ibu Dra. Asnidar,M.Si selaku sekretaris Jurusan Penddidikan Geografi
yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran untuk kesempurnaan
skripsi ini.
5. Ibu Dra. Tumiar Sidauruk, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang
telah sabar meluangkan waktunya untuk membimbing, memotivasi, dan
memberi banyak masukan kepada penulis sejak awal penulisan proposal
sampai akhir skripsi ini dapat terselesaikan.
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6. Bapak/Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Geografi yang telah banyak
membekali penulis dengan segudang ilmu pada saat di bangku
perkuliahan.
7. Bapak Hajat Siagian selaku Pegawai Tata Usaha jurusan Pendidikan
Geografi yang telah mendukung selama penyususnan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Desa Juhar Buliher Situmorang yang telah memberikan izin
dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian.
9. Teristimewa buat orang tua yang penulis sayangi, Bapak K.Nababan (+)
dan Ibu H. Manalu(+) atas segala doa, kasih sayang serta semangat dan
yang tidak pernah lelah membantubaik moril maupun materil kepada
penulis hingga terselesaikannya skripsi ini
10. Kakak dan adik – adikku tersayang, Dahliana Nelly Br.Nababan, Ronal
Nababan – Restauli Br.Sinaga, Mindo Nababan – Naomi Enjels
Br.Simatupang, Jona Nababan – Br.Sipahutar, Enihotna Br.Nababan, serta
Adikku Henni Br.Nababan selalu mendoakan, memotivasi, membantu,
mendukung, dan memberikan masukan kepada penulis sampai skripsi ini
dapat terselesaikan.
11. Semua teman-teman seperjuangan di kelas “A Reg Eksis” (Noviana,
Sonty, Herdina, Marlina, Valentina, K’ Sari, Irfan, Lini, Marlina, Elfrina,
Yanti, Efrendi, Harry, Maraden, Rio, Zetto, dkk), dan seluruh mahasiswa
Jurusan Pendidikan Geografi stambuk 2009, yang tidak dapat disebutkan
satu persatu.
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai
bahan literatur yang baik bagi penulis dan pembaca yang lainnya. Untuk itu semua
diucapkan banyak terima kasih.
Medan, 23 Juli 2013
Penulis,

Mardi Nababan
NIM. 309431015
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