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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “FAKTOR 

DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI MINAT MENJADI TKI 

KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU” ini beserta 

seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai  dengan etika ilmu 

yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap 

menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 

etika keilmuan, atau ada klaim dari pihak lain tehadap keaslian karya saya ini. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum wr.wb. 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang atas 

karunia dan rahmatnya kami mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan 

judul “FAKTOR DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI MINAT 

MENJADI TKI KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN 

INDRAMAYU” ini dengan baik dan tepat waktu, yang merupakan tugas akhir 

untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Pendidikan Geografi 

di Universitas Pendidikan Indonesia. Sholawat serta salam kami limpahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku 

umatnya yang setia dan patuh terhadap ajaran-Nya. 

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor apa 

yang mendominasi mempengaruhi minat masyarakat kecamatan Juntinyuat untuk 

menjadi TKI. Penulis merasa bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Ole karena 

itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca akan kritikan, saran, serta 

koreksi yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi yang tela disusun dapat 

menjadi ilmu serta wawasan yang bermanfaat. Khususnya bagi penulis dan 

pembaca serta untuk penelitian selanjutnya dan umum. 
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  Penulis 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Alhamdulilahirobbil’aalamin puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini 

tepat pada waktunya. Tak lupa juga shalawat serta salam semoga tercurah 

limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw. Terima kasih banyak saya ucapkan 

kepada pihak-pihak yang membantu terlaksananya skripsi ini, karena skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan adanya bantuan baik itu motivasi, doa, maupun materi 

dari berbagai pihak yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Berdasarkan hal tersebut, pada kesempatan 

kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Ahmad Yani, M.Pd, selaku Ketua Departemen Pendidikan 

Geografi yang selalu memberikan motivasi dan menginspirasi penulis 

selama semasa perkuliahan 

3. Pembimbing 1 Bapak Prof. Dr. Wanjat Kastolani M.Pd yang telah 

meluangkan waktu juga membimbing, memberikan ide-ide, arahan-arahan 

serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. 

4. Pembimbing 2 Bapak Drs. H. Dadang Sungkawa, M.Pd yang telah 

membimbing, memberikan ide-ide, saran, serta arahan dan motivasi kepada 

peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Drs.H. Wahyu Eridiana, M.Si selaku pembimbing proposal skripsi 

yang telah membimbing, memberikan saran-saran serta arahan kepada 

peneliti. 

6. Bapak Dr. rer. nat. Nandi, S.Pd, M.T., M.Sc selaku pembimbing Akademik 

yang telah banyak membimbing, memberikan semangat dan nasihat selama 

masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Pendidikan 

Geografi. 

7. Seluruh dosen beserta staff Pendidikan Geografi yang telah memberikan 

banyak ilmu dan membantu penulis selama perkuliahan. 
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8. Kedua orang tua, Mamah dan Bapak yang telah melimpahkan kasih sayang, 

perhatian, doa, kekuatan dan berjuang dalam bentuk moril ataupun immoral 

yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di 

Pendidikan Geografi. Serta A Nunu, Salsa dan Mba Eka selaku kakak dan 

adik yang tak henti memberikan semangat serta motivasinya dan saran-

saran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman seperjuangan Departemen Pendidikan Geografi 2014, rekan-

rekan PPL SMA 14 Bandung  dan KKN Desa Krimun, Keluarga IDA, 

teman-teman sepermainan, keluarga Pondok Shabira, sahabat-sahabat 

tercinta serta seseorang yang selalu ada buat penulis, yang senantiasa tak 

henti-hentinya memberikan motivasi, kritik, saran, doa serta perhatian dan 

membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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