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 KATA PENGANTAR 

Rasa syukur yang teramat besar penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan limpahan kasih saying dan berkah-Nya serta telah 

melapangkan hati dan pikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

Skripsi ini yang berjudul “Karakteristik Nelayan di Kelurahan Pancuran Dewa 

Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga”. Penulisan Skripsi ini merupakan 

sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Geografi pada 

Fakultas IlmuSosial Universitas Negeri Medan. 

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati serta cinta kasih yang 

mendalam penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih teruntuk orangtuaku 

yang terkasih Ayah tercinta Sugeng, Ibunda Ratnawati serta Ummi refinawati 

Tanjung dan pak tege Maswin Hutagalung. Terimakasih untuk kelapangan hati 

dan ketulusan cinta, kasih dan sayang yang kalian curahkan. Semoga yang terbaik 

dari Allah selalu dilimpahkan. 

Pada kesempatan ini ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada 

pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Proposal Penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

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

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas IlmuSosial 

Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan 
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4. Ibu Dra. Rosni, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

memberikan masukan pada penulis. 

5. Bapak Drs. Kamarlin Pinem, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan motivasi selama penulis menjalani perkuliahan. 

6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan 

yang telah membekali penulis dengan segudang ilmu di bangku perkuliahan. 

7. Bapak Hayat Siagian selaku tata usaha Jurusan Pendidikan Geografi 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan dukungan kepada penulis.  

8. Untuk yang teristimewa ayahku Sugeng dan Ibuku Ratnawati Tanjung yang 

selalu menjadi alasan bagi penulis untuk berjuang menjemput mimpi. 

9. Adik-adikku tersayang pratiwi sa’ada dan Salsabila yang selalu menjadi 

motivasi penulis dalam segala hal.  

10. Nona lourina S.Pd yang selama ini selalu mendukung dan memotivasi penulis 

dalam keadaan apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

11. Sahabat senasib dan seperjuangan dalam susah maupun senang dari awal 

perkuliahan( anwar, humairi, dedek dan nursabdi) yang selalu menjadi 

penyemangat penulis. Terima kasih untuk semua cerita suka dan duka 

bersama kalian. 

12. Teman kos pimpinan 142 yang selalu memberikan semangat. Terima Kasih 

semuanya... 

13. Temen sepekerjaan di sari catering terima kasih atas semangat dan 

motivasinya selama ini. 

14. Keluarga besar mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi khususnya sahabat-

sahabatku tercinta dan keluarga B Reguler 2013, terimakasih untuk kenangan, 

motivasi dan kerjasama selama ini.  

15. Teman-teman PPLT SMA N 2 MEDAN terimakasih untuk motivasi dan 

semangatnya.   
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16. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna.Untuk itu penulis 

sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk menyempurnakan 

skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak 

pihak 

 

Medan,    Desember  2018 

Penulis 

 

 

Ihsan Prayogi 

NIM. 3131131011 
 

 

 


