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  Puji dan sykur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

Berkat-nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul faktor-faktor 

melatarbelakangi penyebab terjadinya anak putus sekolah di Desa Jeraya 

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo sebagai salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana di Jurusan Geografi Fakultas Imu Sosial Universitas 
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perbaikan skripsi ini. 
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7. Bapak / Ibu dosen jurusan pendidikan geografi  

8. Bapak Sinar sembiring selaku kepala/ seketaris desa jeraya didesa jeraya. 

9. Teristimewa dan yang saya cintai ayahanda S.Brahmana dan ibunda A. Br 

surbakti yang telah memberi semangat, dukungan, dan segala pengorbanan 

yang tak ternilai kepada penulis. 

10. Terkhusus buat adik-adikku yang tersayang Alexander Brahmana, Intan 

Maranata br Brahmana, Gita Permata br Brahmana, Jhontrapolta 

Brahmana, yang memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

11. Teman- teman senasib sepenanggungan di jurusan geografi kelas A- 

Reguler 2008 spesial buat my fren Idola putri silalahi, ika novianty 

brahmana, dan seluruh teman-teman di jurusan geografi UNIMED yang 
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