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Memperoleh Pendapatan Tambahan) Pada Masyarakat Desa Hapoltahan Kecamatan 

Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai.” dengan baik. 
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menjadi orangtua yang sangat luar biasa, yang telah berjuang keras demi 

menyekolahkan anaknya sampai bisa seperti sekarang ini dan berdiri tegap 

menggapai cita-cita dan harapan yang pernah digantungkan tepat dihadapan yang 

akan dikejar dengan segala kemampuan. Terimakasih atas doa, kasih sayang serta 

segala hal yang telah diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil 

sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. 

9. Adik kandung penulis Dina Reby Gumbiraty Butar-butar yang menjadi salah satu 

penyemangat dan motivasi. Terimakasih untuk bantuannya selama ini semoga kita 

sama-sama sukses dalam menggapai cita-cita. 
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11. Kepala Desa Hapoltahan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai yang 

telah memberikan izin penelitian.  
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belum begitu sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 
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