
iii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Persebaran Daerah Rawan Banjir di Kecamatan Medan 

Selayang”. Adapun tujuan skripsi ini dibuat adalah sebagai kelengkapan tugas 

dalam memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

 Sebagaimana biasa di dalam penulisan skripsi, penulis banyak mengalami 

rintangan karena keterbatasan pengetahuan serta literatur yang menunjang topik 

ini, namun berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih 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 Fakultas Ilmu Sosial beserta 

stafnya. 

3.  Bapak Drs. W.Lumbantoruan, M.Si selaku ketua jurusan yang telah 

banyak membimbing selama mengikuti studi di Jurusan Pendidikan 

Geografi. 

4.  Ibu Dra. Asnidar, M.Si selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Geografi. 

5.  Bapak Drs. Kamarlin Pinem, M.Si sebagai dosen pembimbing yang 

telah memberikan banyak waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan 

penyusunan dan penulisan skripsi ini. 

6.  Bapak Drs. Nahor Simanungkalit, M.Si sebagai salah satu dosen yang 

menyumbangkan saran dalam penyelesaian skripsi ini. 



iv 
 

7.  Drs. Sugiharto, M.Siselaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

membimbing selama perkuliahan. 

8.  Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Geografi yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis beserta Bapak 

siagian. 

9.  Kepada camat di Kecamatan Medan Selayang dan staff yang telah 

memberikan izin penelitian kepada penulis. 

10.  Teristimewa kepada Ayahanda H. Rambe dan Ibunda D. pasaribu 

yang telah memberikan banyak doa, pengorbanan, motivasi serta 

dukungan sehingga penulis dapat menjalani pendidikan untuk meraih 

gelar Sarjana Pendidikan. 

11.  Buat kakanda Asni Oktarina Rambe, buat adinda Tantri Mawarni 

Rambe, Dina Marito Rambe dan Bintang Marsondang Rambeyang 

selalu memberi motivasi dan dukungan. 

12.  Buat teman-teman seperjuangan B REGULER 09 yang telah memberi 

semangat dan motivasi. Khususnya Patar Sihombing, Tio Vhanta, 

Ruben Pardede, Charles Diafari, Andi Eko Pratama dan Yopi Nafiri. 

13.  Terimakasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan 

namanya satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. 

 Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini belum 

sempurna, untuk itu penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak khususnya mahasiswa jurusan pendidikan geografi, 

FIS UNIMED. 

        Medan,  Maret 2014 

        Penulis 

 

 

        Lamriama Rambe 

        NIM. 309131039 

 


