
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa karena 

kemurahan kasihNya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik dengan judul “Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Bunga Krisan Di Desa 

Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo (2010-2018)”.  

 Penulisan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh setiap mahasiswa guna menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat 

menyandang gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas 

Negeri Medan. penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dai sempurna 

baik dari segi teknik penulisan maupun dalam hal penyajian isi dikarenakan 

keterbatan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, masukan berupa saran serta 

kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan 

skripsi ini kelak.  

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sangat besar dukungan 

moral, material, motivasi, waktu, dan tenaga yang diperoleh penulis dari berbagai 

pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih 

dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

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

Medan. 

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

3. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah 
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4. Ibu Lister Eva Simangunsong, M.A selaku Sekretaris jurusan Pendidikan 

Sejarah 

5. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan waktu untuk memberikan bantuan bimbingan, 

maukan, arahan, dan petunjuk hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga 

Than yang Maha Esa membalas semua kebaikan bapak.  

6. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

penguji utama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam 

penulisan skripsi ini sehingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih 

atas semua ilmu yang Ibu ajarkan selama penulis menjalani perkuliahan.  

7. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku dosen penguji ahli yang telah banyak 

memberikan kritik dan saran serta memberikan arahan dalam penulisan 

skripsi ini.  

8. Bapak Pristi Suhendro, M.Hum selaku dosen penguji bebas yang telah 

memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.  

9. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri 

Medan. Yang telah mengajar dalam perkuliahan dan memberikan ilmunya 

10. Terkhusus kepada Orangtua penulis, Bapak tersayang D. Ketaren dan 

Mama tersayang A. Br Sembiring atas segala kasih sayang yang tak 

terhingga dan buat segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis 

selama perkulihan dan sampai penulisan skripsi ini dan sampai meraih 

gelar Sarjana Pendidikan. Semua penulis persembahkan buat kedua 

orangtua penulis dan seluruh keluarga penulis yang tersayang, terimakasih 
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penulis ucapkan atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

11. Kepada Bapak Amanita Ketaren selaku Kepala Desa Raya yang telah 

memberi izin kepada penulis untuk meneliti dan membantu penulis dengan 

memberikan informasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.  

12. Kepada seluruh informan penulis, penulis mengucapkan terimakasih 

dengan segala ketulusan memberikan informasi yang relevan dengan 

penelitian penulis.  

13. Kepada seluruh teman teman di Pendidikan  Sejarah 2014 terkhusus kelas 

Non-Reg 2014 terimakasih untuk kebersamaan selama ini, pengalaman, 

suka dan duka semoga kita bisa mengejar cita-cita yang kita impikan..  

14. Buat teman-teman seperjuangan PPLT SMK Mandiri Percut Sei Tuan. 

Semua kebersamaan dalam susah dan senang kita selama PPL akan 

menjadi kenangan yang tidak dilupakan. Terimakasih untuk motivasi 

kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. 
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