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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 

dimana atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “ Penerapan Panca Usaha tani Pada kelompok 

Tani Di Desa Lumban Julu Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara” . 

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan dapat 

diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

Berkat bantuan berbagai pihak serta bimbingan yang diberikan, maka pada 

kesempatan ini dengan rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati, penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof.Dr. Syawal Gultom,M.Pd, sebagai Rektor Universitass Negeri 

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu,M.Pd, sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial 

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

4. Bapak Dr. Restu, M.S, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi dari 

awal hingga selesainya skripsi sesuai dengan rencana.  

5. Ibu Dra. Tumiar Sidauruk, M.Si, sebagai dosen pembimbing akademik yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan nasihat selama perkuliahan kepada 

penulis dan juga sebagai dosen yang turut dalam penyusunan skripsi ini yang 
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banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam proses penelitian hingga 

penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Anik Juli Dwi Astuti, S.Si, M.Sc, sebagai dosen ahli yang turut serta 

membantu penulis dalam berdiskusi dan memberikan masukan untuk 

penelitian ini. 

7. Ibu Dra. Elfayetti,M.P, sebagai salah satu dosen seminar yang turut 

membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penelitian ini. 

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

bekal ilmu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak Hajat Siagian, yang telah membantu memperlancar dalam proses 

administrasi. 

10. Bapak Kepala Desa Lumban Julu yang telah memberikan kesempatan dan 

kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian. Serta kepada 

seluruh anggota kelompok tani yang telah bersedia meluangkan waktunya 

dalam memberikan informasi dalam penelitian ini. 

11. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Bapak M.Lumbantoruan dan Ibu 

F.Manalu, yang selalu mendukung penulis, penulis tidak akan dapat 

menyelesaikan skripsi ini tanpa doa dan dukungan dari keduanya. 

12. Saudara penulis, untuk abang Richardo Lumbantoruan dan Freddy 

Lumbantoruan, kakak Elfrida Lumbantoruan dan adik-adik penulis Sondang 

Lumbantoruan, Ika Lumbantoruan dan Marsaulina Lumbantoruan yang selalu 

mendukung dan menyemangati penulis , semoga kita dapat sukses bersama 

dan membanggakan kedua orangtua. 
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13. Teman-teman seperjuangan yang setia selama ini menemani dalam 

perkuliahan dan turut berperan dalam penyusunan skripsi ini : Wandi, Indra, 

Rovince, Siti Hotma terkhusus untuk seluruh keluarga besar C-Reguler 2013 

dan rekan-rekan seperjuangan lainnya di jurusan pendidikan Geografi. 

14. Terkhusus Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah setia menemani selama 

perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi ini : Eva Theresia, Tesha 

Yolanda, Albina, Rena, Arlita dan Santa yang selalu memberikan motivasi 

dan berjuang bersama. 

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

  Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan 

baik dari tata bahasa, isi dan penyajiannya. Oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan kritikan dan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi 

ini Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah 

membantu dalam menyelesaikan skripsi dan semoga skripsi ini dapat bermamfaat.  
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