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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segala semua berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan dan tugas akhir dengan judul : “Tipologi Sosial Masyarakat 

Kecamatan Beringin“. Penulis bertujuan untuk melihat tipologi atau 

pengelompokan masyarakat yang ada di Kecamatan Beringin. Penulisan 

skripsi ini bertujuan memenuhi segala syarat memperoleh gelar sarjana 

pendidikan pada Jurusan Geografi , Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Medan. 

Penulis Menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini di sebabkan karena 

keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan mengucapkan banyak 

terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Ali Nurman, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Geografi 

4. Ibu Dra. Tumiar Sidauruk, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Geografi 

5. Bapak Drs. Maringan Sirait, SU, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah membimbing saya dan telah banyak memberikan waktu dan 

pemikiran dalam menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini. 
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6. Bapak Drs. W Lumbantoruan, M,Si, selaku dosen Pembimbing Akademik 

penulis sekaligus dosen penguji yang telah banyak membimbing selama 

mengikuti studi di Jurusan Pendidikan Geografi hingga selesai. 

7. Bapak Drs. Mbina Pinem, M.Si, selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran kepada penulis. 

8. Bapak Drs.Muhammad Arif, M.Pd,  selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran kepada penulis. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNIMED yang 

telah memberikan ilmu kepada saya selama mengikuti perkuliahan. 

10. Bapak Hayat Siagian yang dengan sabar dan murah hati dalam 

memberikan tenaga dan pikiran dalam membimbing saya. 

11. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai yang telah memberikan 

semangat , dukungan dan kasih sayangnya serta adaik dan kakak saya 

yang selalu mendukung. 

12. Teman-teman mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi UNIMED kelas B 

Reguler 2012, kelas A reguler dan Ekstensii. Terima Kasih atas semangat 

dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Selamat 

berjuang, semoga sukses. 

13. Dan yang teristimewa untuk sahabat yang selalu menemani saya dalam 

penelitian Rini, Kak Ika, Dek Lan dan tidak lupa untuk Kak Je dan Dek 

Gil terimakasih buat semangatnya dan waktunya , semoga persahabatan 

kita tetap terjalin. 
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14. Untuk Sahabat selama Perkuliahan chungky bar, mimi, ica, emma, 

purnama, weni, ade, okta, sylvi, fitri, kristin dan buat helmiaty, dahlan 

fryslin dan atika yang selalu menyemangati. 

 

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat dan Karunia-Nya 

kepada kita semua. Semoga skripsi ini besar manfaatnya bagi pembaca 

khususnya di jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan 

 

      Medan, 6 September 2016 

Penulis 

 

  Indry Efa Sari 

NIM.3121131005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


