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Bismillahirrohmanirrohim, Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang 

Maha Esa atas berkat dan rahmatnya penyusunan skripsi yang berjudul “Peranan 

Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda Di Desa 

Pergendangen Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo” dapat diselesaikan 

dengan baik.  

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini banyak mengalami kendala, 

namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagi pihak sehingga 

kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan rasa 

terima kasih kepada ibu Silviah Mariah Handayani, M.Pd sebagai dosen 

pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan kritik, waktu, ilmu, arahan, dan 

saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan Skripsi. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak 

terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik 

yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Lebih kurangnya 

penulis ucapkan banyak terimakasih. 
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Di Desa Pergendangen Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo”. Skripsi 
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kepeduliaan sosial. 
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itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
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5. Ibu Silviah Mariah Handayani, M.Pd , Selaku dosen pembimbing skripsi 

penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, serta 

motivasi yang  diberikan kepada penulis. 

6. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta saran-saran mulai 

dari perencanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi. 

7. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Medan 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, 

beserta seluruh staf tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan yang banyak 

membantu penyelesaian skripsi ini dan Kepada Bg Setiady S.P, S.Pd kepada 

Kak Surya Indrawati, M.Pd yang telah banyak membantu penulis selama 

perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini khususnya urusan surat menyurat. 

8. Saya ucapkan terimakasih kepada orang tua saya khususnya ibu saya yang 
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PLS yang telah berjuang bersama saya. 
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Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua yang 

memerlukannya. 
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