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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah Yang Maha Esa atas 

rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan  dan kesempatan kepada penulis 

sehingga skiripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

telah direncanakan.Skiripsi ini berjudul ”Pengaruh Kegiatan Pos Pelayanan 

Terpadu Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak Di Desa Nagurguran 

Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan.”. Disusun 

untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana PendidikanLuar Sekolah, 

Fakultas Ilmu Pendidikan  Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

Pada Kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada:  Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor 

Universitas Negeri Medan, Bapak Dr. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku 

Wakil Dekan Bidang Akademik FIP UNIMED 

 Penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih 

kepada: Ibu Silvia Mariah Handayani, S.Pd, M.Pd sebagai dosen pembimbing 

skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis 

sejak awal penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan 

terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr, Yusnadi MS, Dr.Sudirman 

SE, M.Pd dan Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai 

selesai penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu  
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Dra. Rosdiana, M.Pd selaku ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah dan dosen 

pembimbing akademik saya dan kakak Surya Indrawati,M.Pd yang telah banyak 

membantu saya dalam peyusunan berkas skripsi saya dan kepada seluruh Bapak 

dan Ibu dosen beserta Staf Pegawai Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP 

UNIMED yang sudah membantu penulis.Ucapan terimakasih juga disampaikan 

kepada bapak Pangihutan Simamora selaku kepala sekolah dan ibu Lenni Marbun 

Amd.keb selaku bidan di Desa Nagurguran Kecamatan Sijamapolang Kabupaten 

Humbang Hasundutan yang telah banyak membantu dan membimbing penulis 

selama penelitian, juga tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada 

Masyarakat Desa Nagurguran  yang telah memberikan kesempatan dan bantuan 

selama melakukan penelitian. 

 Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada Ibunda tercinta, 

ayahanda danadik saya yang senangtiasa memberi cinta, kasih sayang, dukungan 

serta doa selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini penulis 

persembahkan untuk kedua orang tua sebagai tanda terimakasih yang terdalam. 

Terkusus penulis juga  ucapkan terimakasih kepada Purtri Patrecia 

Sianipar kekasih saya atau bisa disebut sebagai   pacar, sahabat terbaik dan teman 

seperjuangan, yang tidak pernah lelah dalam membantu, memberi kasih sayang 

serta semangat dan juga mendukung serta  mendoakan saya  selama  penulisan 

skripsi dan dia yang terbaik,  

Selain itu penulis juga sampaikan terimakasih kepada sahabat teman 

seperjuangan, Morita Nainggolan, Eka Fitriani, Ronald Manurung, dan beserta 

seluruh keluarga besar Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Reguler B 2013 yang 
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telah memberikan ide-ide dan kegembiraan selama perkuliahan. Terimakasih juga 

kepada Marta Bonita Tampubolan, Sondan Sianturi, Lita Ryanti Manalu, Sonia 

Simanjuntak dan Runggu Simanjuntak yang telah memberikan arti persahabatan, 

dan kekeluargaan, dan kesetiaan. Perkuliahan dan masa remajahampa jika tanpa 

kalian, sukses buat kita semua untuk kedepannya dan suatu waktu kita dapat 

berbagi cerita penuh dengan kebahagianan. Terkhusus penulis mengucapkan 

terimakasih kepada teman satu kos yang telah banyak membantu dan memberi 

semangat serta kasih sayang kepada penulis. Penulis telah berupaya dengan 

semaksimal mungkin dalam penyelesaian skrisi ini, namun penulis menyadari 

masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun demi 

sempurnanya skripsi ini. Kiranya skiripsi ini bermanfaat dalam memperkaya ilmu 

pendidikan,  Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 
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