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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin. 

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, 

nikmat dan hidayah yang diberikan tak terkira kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: “Pengaruh Peran Ganda Pekerja Wanita 

Terhadap Kesejahteraan Keluarga Pada Industri Opak Bawang Hanani di Desa 

Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara”. Sholawat beriringkan 

salam selalu tercurah kepada junjungan nabi besar Muhammad saw beserta para 

keluarganya. 

Penulis telah berupaya secara maksimal dalam penyelesaian skripsi ini, 

namun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan disana-sini, baik 

dari segi isi dan tata bahasa yang digunakan. Untuk itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna serta 

memperkaya khasanah ilmu pendidikan bagi kita semua. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT 

senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. Aamiin. 

 

       Medan,  September 2018 

 

        Rini Novriani 

                Nim.1143371012 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Laporan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan Akademik 

Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan 

sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, ada banyak 

bantuan, bimbingan dan dukungan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang  kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Ilmu Pendidikan. 

4. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang 

Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Pendidikan sekaligus Dosen 

Pembimbing Akademik dan Dosen Penguji yang telah memberikan 

arahan, masukan serta saran-saran dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

6. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah  
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FIP Unimed yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam melancarkan 

proses penyusunan skripsi ini sekaligus selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan arahan, masukan serta saran-saran kepada penulis sejak 

awal perencanaan penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.  

7. Bapak Dr. Sudirman, SE, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Luar Sekolah FIP Unimed sekaligus Dosen Penguji yang telah 

memberikan arahan, masukan serta saran-saran kepada penulis sejak 

awal perencanaan penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.  

8. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing dengan 

penuh kesabaran telah meluangkan waktu, pemikiran, dan tenaga untuk 

membimbing, memotivasi, memberikan arahan, serta saran-saran sejak 

awal perencanaan penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak dan selalu 

diberikan nikmat, rezeki dan kesehatan. Aamiin. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Luar Sekolah beserta staff pegawai 

terutama kepada Kak Surya Indrawati, M.Pd. dan Bg Setiady, S.P, S.Pd 

yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan kelancaran 

penyelesaian skripsi ini khusunya urusan surat-menyurat. 

10. Bapak Budiono selaku Kepala Desa Sukaraja beserta staff pegawai dan 

kepada Bapak Ponidi selaku Pemilik industri Opak Bawang Hanani 

beserta seluruh pekerja yang telah memberikan izin, kesempatan, dan 

meluangkan waktu untuk dapat membantu terlaksananya penelitian ini. 

11. Ayah dan Ibu (Hamsar Ramdhani dan Tutiani) yang telah banyak 

memberikan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga dan tak 
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pernah putus. Ayah dan Ibu adalah sumber inspirasi dan penopang 

semangat dalam mengarungi hidup ini, yang selalu memberikan doanya 

sehingga tercapaianya cita-cita penulis. Buat Kakanda Alfian Dhani, Ivan 

Riswanda, Harry Affandi, Fahrur Raji serta kakanda ipar Melin, Friza 

Julianti, Dewi dan juga buat keponakan tersayang Abyan Saymico, Viona 

Salsabila, serta Dafa Almair, terima kasih atas motivasi dan dukungannya 

baik moril maupun non moril. 

12. Kepada someone special Sri Hadi Wiranto dan sahabat terbaik Dian 

Sunarwati Sikumbang yang telah memberikan motivasi dan dukungan 

terhadap kelangsungan kuliah saya. 

13. Para sahabat bidadari surga (Nadia Raushanda Mira, Sri Ayu Puti Manja 

Devi Firnisa dan Juli Anizah) dan sahabat kamar melati di asrama 

(Nikmah, Juliarni Melayu dan Ade Novianti) yang telah memberikan 

motivasi, bantuan, hiburan serta dukungan kepada penulis. 

14. Kepada teman-teman seperjuangan PLS Ekstensi, Reg A, dan Reg B 

2014, namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang bersama-

sama dalam menjalani perkuliahan. 
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