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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha 

Esa, berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: 

Pengelolaan Irigasi Pada Pertanian Padi Sawah Di Desa Pematang Johar 

Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Tujuan dari dibuatnya skripsi 

ini adalah untuk memenuhi salah satu persyratan memperoleh gelar sarjana di 

Universitas Negeri Medan.  

 Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada 

kekurangan baik dari tata bahasa maupun penyajiannya. Oleh karena itu, dengan 

segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, 

Penulis juga menerima banyak bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang 

tidak ternilai harganya, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM., M.Kes, selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

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

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

Geografi dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah. 

4. Ibu Nina Novira, S.Si., M.Sc., Ph.D  selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Geografi dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

sabar meluangkan waktunya untuk membimbing, memotivasi dan 

memberikan banyak masukan kepada penulis sejak awal penentuan 

judul skripsi sampai akhir skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Bapak/Ibu dosen di Jurusan Pendidikan Geografi yang telah banyak 

membekali penulis dengan segudang ilmu pada saat dibangku kuliah. 

6. Bapak Hayat Siagian selaku staff administrasi yang telah banyak 

membantu dalam penyelesaian berbagai bentuk administrasi. 

7. Orang tua saya tersayang, untuk segala perhatian, kebaikan, 

kerendahan hati dan kasih sayang yang begitu berharga dan tidak 

ternilai harganya. 
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8. Adik saya Windu Nafijah Putri, Kusuma Ning Ramadhani, dan Arifah 

Azzakiyah Handayani yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang 

dan motivasi kepada saya. 

9. Dan kepada yang terkasih Andri Aldiansyah Damanik yang selalu 

memberi semangat dan dukungan yang sangat berkesan. Terimakasih 

sudah datang di hidup saya. Semoga apa yang diimpikan menjadi 

impian yang pertama dan terakhir di hidup kita, Aamiin.  

10. Sahabat-sahabat saya selama di perkuliahan Alya Putri Amalia dan 

Vica Rahayu yang selalu mendukung dan selalu bersedia menjadi 

tempat berbagi rasa, ilmu dan pengalaman. Bismillah Suksesssss!!!! 

11. Dan Terimakasih untuk Fricilya Hutagalung dan Risklarita 

Simanjuntak yang sudah menyemangati dan mau direpotkan selama 

proses penyelesaian skripsi ini. 

12. Teman – teman kelas Ekstensi 2015 yang selalu menyemangati selama 

perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini. 

Akhir kata kiranya Allah SWT memberi balasan atas kebaikan dan kasih 

sayang kalian kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

khususnya mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

 

   

       Medan,   November 2019 

 

        

       Ratih Dyah Lestari 

       NIM. 3153331019 

 

 


