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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan kasih dan KaruniaNya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini yang berjudul “Karakteristik Longsorlahan Jalinsum, Tarutung-Sibolga 

Kecamatan Sitahuis Tapanuli Tengah”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai 

salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan di Jurusan 

Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

karena keterbatasan. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada kedua orangtua tercinta, Ibunda Mike Hutaruk, dan Bapak 

Robinhood Linggom Tampubolon atas ketulusan cinta kasih sayang yang 

dicurahkan, dukungan berupa moril dan materil, nasehat yang selalu membangun, 

serta doa yang tiada pamrih dihaturkan teruntuk penulis. Semoga Tuhan selalu 

menyertai dan memberi berkat tiada tara. Penulis juga ingin menyampaikan 

terimakasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi penulis ini sebagai 

berikut: 

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

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

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

Geografi sekaligus selaku dosen pembimbing akademik yang telah 

membimbing dalam dalam perkuliahan. 
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5. Bapak Dr. Restu M.S selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing 

dalam penyelesaian skripsi. 

6. Ibu  Dr. Dwi Wahyuni Nurwihastuti, S.Si, M.Sc selaku dosen penguji dan 

juga membimbing dalam penyelesaian skripsi. 

7. Bapak M. Ridha. Syafii Damanik, S.Pi, M.Sc selaku dosen penguji dan juga 

memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi. 

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

ilmu yang berharga selama penulis menjadi mahasiswa. 

9. Bapak Kepala Dinas Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah 

membantu proses penyelesaian skripsi dan bantuan selama penelitian. 

10. Bapak/ Ibu Geografi yang telah bersedia memberi informasi sehingga skripsi 

ini dapat diselesaikan. 

11. Christoper Brost Harianto Tampubolon, Destin Herlita Tampubolon, Raja 

Febralius Tampubolon, yang menjadi salah satu motivasi sekaligus 

penyemangat penulis menyelesaikan skripsi.  

12. Sahabat-sahabat Jurusan Pendidikan Geografi B Reguler 2012 diantaranya 

(Fitri, Sylvi, Emma, Purnama, Indri, Ade, Kristin, Weny, Qadrul, dan Alicia, 

Rijal, Diego, Dedi, Dahlan, Jonathan, Tangkas, Zeblon, Novrizal, Boy, Joko, 

Faisal) Sekretaris legendaris Helmiaty, Dahlan Syuhada Purba yang 

memberikan tenaga, pikiran, dan moril dalam membantu penyelesaian skripsi 

ini, trio madu diantaranya Atikah, Frislin, Lisma, yang membuat saya tertawa 

terus, membuat mengerti persahabatan yang tulus murni sepanjang masa 

pendidikan di Jurusan Pendidikan Geografi, segala canda tawa, tangisan haru 
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serta bahagia yang telah dibagi turut dirasa, juga rasa kekeluargaan yang 

begitu besar. Semoga Tuhan menjaga jalinan persahabatan hingga ke Surga. 

13. Keluarga besar kos 78 Rela, diantaranya Rina, Lilis, Sari, Mei, Trisna, Perlan, 

Dewi, dan semuanya menjadi tempat penuh gelagak canda tawa, cerita 

curahan hati, tempat berbagi, penuh ekspresi dengan sedikit depresi tapi 

terlewati dengan baik. Semoga dilain kesempatan penulis bisa membalas 

kebaikan dan ketulusan keluarga besar ini. Pemilik kos 78 Rela, Bapak Laster 

Sinaga, atas nasehat, sikap bersih, mandiri, dan pribadi yang tegas untuk 

membentuk karakter anak kos didalamnya. 

14. Teman-Teman PPL Dolok Masihul 2015, atas kebersamaan yang dilalui 

selama PPL bisa memahami satu sama lain dan bekerja sama dalam 

permasalahan. Teman – teman anggota Paduan Suara MEB atas kebersamaan 

yang pernah dilalui, untuk melayani Tuhan dengan rintangan juga atas doa 

yang perhatiannya, semoga kalian tetap melayani-Nya dan semoga berkat 

Tuhan menyertai. Teman-teman SMA Negeri 1 Sibolga angkatan 2009, SMP 

Negeri 3 Sibolga angkatan 2006, dan SD Sw RK No. 3 Sibolga angkatan 

2000, atas dorongan yang telah diberikan.   

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penulisan skripsi ini,  semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

pembaca. 
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