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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmad 

dan ridha nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi 

ini berjudul “Pemberdayaan Perempuan Pada “Komunitas Sosial Nelayan Binasi” 

Di Desa Binasi Kabupaten Tapanuli Tengah” 

Tujuan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak 

kendala yang dihadapi saya dan saya juga menyadari dalam penyusunan skripsi 

ini masih terdapat banyak kekurangan atau kejanggalan baik dalam penulisan 

maupun isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan 

pengalaman saya. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari pembaca demi menyempurnakan skripsi ini. 

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua dan menjadi bahan masukan bagi perkembangan dunia pendidikan 

khususnya dunia pendidikan luar sekolah. 

 

Medan, 12 Agustus 2016 

       Penulis 

 

                AMRAH AMERIYAH   

                 NIM. 109371004  
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 Dalam penyusunan skripsi ini, saya menyadari bahwa banyak kesulitan 

yang dihadapi. Namun berkat dan rahmat Allah SWT serta dengan doa dan 

dukungan dari semua pihak  terkait, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik pada kesempatan ini teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada seluruh 

keluarga saya, terkhusus orang tua saya Ayahanda Amrul Edy Tanjung dan 

Ibunda saya Juniar Tanjung yang telah memberikan dukungan maupun materi 

dan kasih sayang, serta mendoakan saya sehingga saya dapat memperoleh gelar 

sarjana. Semoga ayah dan ibu saya selalu dalam lindungan Allah SWT dan buat 

kakak saya Amriani Astuti, A.Md serta adik saya Putri Istihadha terima kasih 

telah memberikan dukungan, perhatian serta doanya dan saya juga mengucapkan 

banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Sudirman, S.E, M.Pd selaku dosen 

pembimbing skripsi saya yang telah banyak meluangkan waktunya untuk 

membimbing serta memberikan motivasi dan saran - saran yang sangat 

bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, saya ingin 

sampaikan terima kasih kepada :  

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

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Prof.Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan sekaligus sebagai dosen penguji 

saya. 
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4. Bapak Dr. Aman Simaremare, MS selaku Wakil Dekan Bidang Kepegawaian 

dan Keuangan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan sekaligus sebagai dosen 

penguji saya. 

7. Bapak Dr. Sudirman, SE, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan sekaligus 

Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

8. Ibu Dr. Nurlaila, M.Pd selaku dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama ini 

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

9. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNIMED yang telah 

memberikan ilmunya selama perkulihan serta seluruh civitas Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan penulis juga ucapkan terimakasih 

kepada Kakak Surya Indrawati, M.Pd dan bang Setiady S.P, S.Pd yang telah 

membantu penulis dalam pengurusan surat - menyurat. 

10. Bapak Fahmin Pasaribu selaku kepala Desa Binasi yang telah banyak 

membantu saya dalam proses penelitian hingga penyelesaian skripsi ini, serta 

kaum perempuan dan masyarakat nelayan di Desa Binasi Kabupaten Tapanuli 

Tengah. 
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11. Teruntuk sahabat- sahabat saya Supiani, S.Pd, Saripa Wardani Siregar, S.Pd, 

Yusuf Hidayat Pasaribu, serta rekan – rekan yang tergabung dalam Ikatan 

Mahasiswa Sibolga – Tapanuli Tengah (IKAMASTA) terima kasih sudah 

mendukung serta mendoakan saya dalam penulisan skripsi ini. 

12. Saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada teman seperjuangan dan 

adik - adik kelas yang sudah mendukung serta mendoakan saya dalam 

penulisan skripsi ini.  

 

Medan, 12 Agustus 2016 

    Penulis 

 

 

AMRAH AMERIYAH 

Nim. 109371004 

 

 


