
iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur yang teramat besar penulis panjatkan kepada Tuhan yang 

Maha Esa yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan berkatnya serta 

telah melapangkan hati dan pikiran, sehingga penulis dapat memyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang berjudul “ Analisis Tingkat Kesejahteraan Pengrajin 

Industri Batu Bata di Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten 

Langkat”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai syarat 

memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswi S-1 Jurusan pendidikan geografi 

fakultas ilmu sosial universitas negeri medan. 

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati serta cinta kasih yang 

mendalam penulis ingin  menyampaikan rasa terimakasih untuk orangtuaku Alm 

J. Damanik dan yang terkasih ibunda Ester Br Ginting. Terimakasih untuk 

ketulusan hati, cinta dan kasih sayang yang kalian curahkan kepada penulis tanpa 

jemu-jemu. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak mengalami 

rintangan, namun karena bantuan dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya dapat 

diselesaikan. Oleh karena itu 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 

Universitas Negeri Medan. 

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

Geografi Universitas Negeri Medan yang telah banyak memberikan 

masukan pada penulis. 

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

Geografi Universitas Negeri Medan yang telah memotivasi penulis. 

5. Ibu Dra. Elfayetti, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis 

mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah 

membimbing dan memberikan masukan-masukan yang berguna dalam 

penyusunan skripsi ini. 



iv 

 

6. Ibu Dra. Rosni, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik, penulis 

mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah 

membimbing dan memberikan masukan-masukan yang berguna dalam 

penyusunan skripsi ini. 

7. Kepada Bapak Drs. Mbina Pinem, M. Si dan Bapak M. Ridha Syafii 

Damanik,    S. Pi,M. Sc sebagai dewan penguji, penulis mengucapkan 

terimakasih telah membimbing dan memberikan masukan-masukan 

yang berguna untuk skripsi ini. 

8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan  Pendidikan Geografi Universitas Negeri 

Medan yang telah membekali penulis dengan segudang ilmu di bangku 

perkuliahan. 

9. Bapak Hayat Siagian Selaku Tata Usaha Jurusan Pendidikan Geografi 

Universitas Negeri Medan yang telah member dukungan dan 

memotivasi penulis. 

10. Bapak Suriono Kepala Desa Kepala Sungai yang telah memberikan 

izin penelitian di Desa Kepala Sungai beserta jajaran staf-stafnya. 

11. Karya kecil ini aku persembahkan kepada : Ayahanda tersayang Alm 

Jabantu Damanik dan ibunda tercinta Ester Br Ginting yang selalu 

memberikan dunkungan melalui setiap doa yang di panjatkan, melalui 

dana dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. 

12. Untuk yang teristimewa Damanik Famili (kak Yuni, kak Elvi dan 

David) yang selalu memotivasi dan menjadi alasan bagi penulis untuk 

berjuang menjemput mimpi. 

13.  Terkhusus buat (KTB)Anugerah Small Group di Stabat (kak elita, 

mely, mitra) yang selalu memotivasi dan membantu dalam doa. 

14. Teman seperjuangan sekaligus (KTB) Gracia Small Group di Medan 

(Princes Sitepu, Lusi Siregar, Renata Ginting, Yola Selvia Dan 

Pastinya PKK Kami Kk Ria Sipayung) selalu (memberkan semangat 

dan terus mendukung di dalam doa. 

15. Adik-adik (KTB) Elisha SG di Stabat (Icut, Jesica, Marcel) buat setiap 

doa dan dukungan kalian adek-adek ku tersayang. 



v 

 

16. Terimakasih juga buat penduduk kos Angel jalan Rela Gang Mual 

Nauli (Hotma, Melisa,Monita,Lidya,Elia) kejailan kalian dan motivasi 

yang diberikan kepada penulis. 

17. Teman-teman Seperjuangan Jurusan Pendidikan Geografi Stambuk 

2013khususnya B-Reguler 2013 dan teman-teman PPLT SMAN 9 

Medan, terimakasih buat semangat dan bantuan kalian. 

18. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

pembaca hingga akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca khususnya Jurusan pendidikan geografi. 

 

Medan,    Oktober 2017 

 

  

       Ferba Erlika Damanik 

NIM. 3133131016 

 

 


