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KATA PENGANTAR 

 
 Puji dan Syukur penulis Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena Kasih dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini meskipun 

dengan waktu yang kurang efektif. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis 

Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan kelompok Tani di Desa Sampai 

Cita Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deliserdang”. Skripsi ini disusun 

untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan(S.Pd) 

pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Medan. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. 

Namun berkat bantuan berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 

penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

 Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak 

Drs. Faber simorangkir, M.S selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian 

skripsi ini. 

 Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata 

saya ucapkan terima kasih. 

 

Medan, Januari 2015 

Penulis 

 

Rika Rentina Br.  Ginting  
1103371028
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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 

dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan dn anugerah pada penulis sehingga penulis 

skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Kelompok 

Tani  di Desa Sampe cita Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deliserdang” sehingga 

sehingga penulis dapat memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam 

program studi Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi 

ini, oleh karen itu penulis mengharapkan saran, kritik yang bersifat membangun demi 

perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

khususnya Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. 

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Pembantu  Dekan I Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 
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Universitas Neger i Medan. 

5. Bapak Dr. Sudirman, SE, M.Pd selaku sekertaris jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Universitas Negeri Medan. 
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6. Bapak Drs. Faber simorangkir, M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberi bimbingan dan saran kepada penulis sejak awal sampai dengan 

terselaisainya penulisan skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staff pegawai Pendidikan Luar Sekolah 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan yang telah memebekali 

berbagai pengetahuan dan pengalaman yang mendukung dala penyusunan skripsi 

ini. 

8. Buat kak Surya Indarawati, S.Pd yang telah membantu dalam penyelesaian surat-

surat. 

9. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda R. Ginting dan Ibunda tercinta 

E S. Sembiring. S.Pdk yang telah banyak memberi nasehat dan dukungan baik 

secara moril, materil, maupun Doa yang tidak putus-putusnya  selama penulis 

menyelesaikan kuliah dan akhirnya menyusus Skripsi ini. 

10. Ucapan terimakasih tulus kepada seluruh keluarga dan saudaraku, buat adikku 

Desi Natalia Ginting, Risna Ginting dan Samuel timanta Ginting yang selalu 

memberikan dorongan dan Doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di 

Universitas Negeri Medan hingga selesai skripsi ini. 

11. Buat bibik tua, bibik tengah, bik pinggir, bik uda, dan seluruh adik-adik, kakak 

dan abang saya, saya ucapkan terimaksih atas doa, dan dukungan yang selama ini 

diberikan kepada saya selama saya menyelesaikan pendidikan di Universitas 

Negeri Medan hingga selesai skripsi ini. 

12. Buat abag dan kakak stambuk PLS, Lamria Bancin, Maripa Uli Pasaribu, Novita 

Hutagalung terimakasih atas bantuan dan dukungan selama penyususnan skripsi 

ini. 
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13. Teman-teman PLS stambuk 2010 Asmina, Ester, Reni, Ira, Lisna, Nuri, Ernita, 

Amoi, Yan, Desi, Dion, Elka, Rohana, Junjung, Yusuf, Hamdan, Fatma, Teguh, 

Maruba, Ramot, Agus siaturi, Herman, terimakasih karena selama ini kita saling 

mendukung  terutama dalam penyusunan skripsi ini. 

14. Terimakasih juga saya ucapkan kepada SB yang sudah selalu menemani dan 

mendukung saya baik dalam doa dan semangat selama saya menyelesaikan 

pendidikan di Universitas Negeri Medan hingga selesai skripsi ini. 

15. Buat teman- temanku kumpulan PERMATA  ELORA Eka Ginting, Bahrum 

sembiring, Emon Sembiring, Desmut Br. ginting, Pindo Surbakti, Kardo Sitepu, 

Evi Sembiring, Arni Bangun, Arti Ginting, Eva Surbakti, wanti Ginting, Kristi 

silalahi dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu saya ucapkan 

terimakasih atas dukungan yang selama ini diberikan. 

Mengingat keterbasan waktu dan kemampuan penulis tentu skripsi ini masih terdapat 

banyak kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang bermanfaat 

bagi semua pembaca. 

Medan, Januari 2015 

Penulis  
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