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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT  Rabb alam semesta. Shalawat dan salam semoga 

senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammada SAW, keluarga dan sahabatnya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Efisiensi Penyaluran Irigasi Intake Perbaungan 

di Kawasan Sungai Ular Kabupaten Serdang Bedagai ” ini dengan baik. Tujuan dari penulisan 

skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan Jurusan 

Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.  

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat 

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik 

dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 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 

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. Ibu Dra. Elfayetti, M.P, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membimbing 

dan membantu penulis mulai dari awal sampai terselesainya skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Muhammad Arif, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

membimbing penulis selama dibangku perkuliahan. 

7. Bapak Hayat Siagian yang sangat membantu dalam melengkapi administrasi penyelesaian 

skripsi ini dari awal persiapan sampai akhirnya selesai, 

8. Bapak/ Ibu Pimpinan BAPPEDA dan PU Serdang Bedagai, Bapak/ Ibu Pimpinan BMKG 

Sampali, Bapak Pimpinan PSDA Blang Padang yang telah mempermudah pengambilan data 

dalam proses penelitian. 
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9. Teristimewa dan terkasih untuk kedua orangtuaku Bapak Tugino dan Ibu Suarni yang telah 

memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk penulis.  

10. Terimakasih banyak untuk saudara-saudaraku Tunas XXI, BPH, Pengurus MAPALA 

UNIMED dan khususnya kepada Ketua Umum MAPALA UNIMED, Putri Amelia Lubis yang 

senantiasa memberikan support kepada penulis. 

11. Untuk teman-temanku tersayang Rima, Rani, Wandi, Yeni, Nur hasanah terimakasih untuk 

dukungan dan motivasinya sehingga skripsi ini selesai. 

12. Dan terimakasih banyak untuk Bang Hajasu, Mupon, Jangmot, dan Klerat yang turut 

membantu dalam melakukan penelitian ke lapangan. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat. Semoga 

Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya ilmu pendidikan di Jurusan 

Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. 

Medan,    Oktober 2017 
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