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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas 

rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan kesehatan dan kemudahan Penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Keberadaan Industri 

Pinang Terhadap Kesejahteraan Keluarga Tenaga Kerja Di Dusun 1 Kampung 

Nangka Kec.Secanggang”.  

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persayaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan pada jurusan Pendidikan Luar Sekolah di 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Selama dalam proses 

penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semuanya 

bisa teratasi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.  

Penulis sadarakan ketidak sempurnaan dan kekurangan dalam skripsi ini 

baik dalam hal sistem penyusunan maupun hal-hal lainnya. Oleh sebab itu penulis 

sangat berharap atas kritik dan saran yang membangun guna mengembangkan 

pengetahuan dan penunjang untuk menjadi lebih baik lagi. 

Pada akhir kata, penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

siapa saja yang membacanya terutama bagi berbagai pihak terkait dengan 

permasalahan yang diangkat menjadi judul skripsi ini. 

 

 

Medan, Juni 2017 

 Penulis 

 

 

 

DESI RIANA 

NIM. 1133371001 
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Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan dan juga 
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skripsi ini. 
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kesabaran dan kasih sayang. 

14. Untuk Adik saya Disti Wandila yang telah memberikan semangat kepada 
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sama melaksanakan perkuliahan kurang lebih 4 tahun senang bisa bertemu 

kalian dan terima kasih atas segalanya. 

16. Dan untuk teman PKL DI SKB BINJAI dan juga satu pembimbing skripsi 

yang sama  yaitu (Siti, Tiur, Ria Dewi, Fani ) yang selama 3 bulan bersama 

yang saling memberikan motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.  

17. Untuk Teman kos tersayang (Nita dan Rika)terima kasih sudah menjadi 

sahabat sekaligus keluarga selama di kosan dan memotivasi satu sama lain 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan teruntuk Adik kos tersayang (Naya, 

Nurul, Mala, Aukad )terima kasih atas segala kebaikan selama ini. 
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 Penulis menyadari banyak kesalahan baik isi maupun penulisan. Untuk itu 

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 

penelitian ini.Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak. Atas segala bantuan, bimbingandansemangat yang telah Penulis terima dari 

berbagai pihak, Penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan 

kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis. 

 

Medan,  Juni 2017 

 Penulis 

 

 

 

Desi Riana 

NIM. 1133371001 

 


