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KATA PENGANTAR 

Rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kehadirat Allah SWT 

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

melapangkan hati dan pikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

Skripsi yang berjudul “Analisis Kemampuan Lahan Di Kecamatan Medan 

Belawan Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis”. Penulisan Skripsi 

ini merupakan sebagian persyaratan untuk Sidang mempertahankan skripsi pada 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati serta cinta kasih yang 

mendalam penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih teruntuk orang tua 

penulis Almarhum Nasrun Sitompul dan yang terkasih Almarhumah Ibunda 

Hotma br Saing. Terimakasih untuk kelapangan hati dan ketulusan cinta, kasih 

dan sayang yang kalian curahkan. Kemudian rasa terima kasih yang begitu besar 

juga penulis sampaikan kepada kakanda Dahlia Sitompul, S.Pd dan Nurhikmah 

Sitompul, S.Pd, mungkin kalau bukan karena kakanda penulis tidak akan pernah 

sampai pada titik sekarang ini. Semoga yang terbaik dari Allah selalu dilimpahkan 

buat orang tua dan kakanda beserta keluarga. 

Pada kesempatan ini ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada 

pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi 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 Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 
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3. Bapak Drs. Ali Nurman, M.Si yang terbaik, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Geografi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. Darwin P. Lubis, S.Si, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan motivasi selama penulis menjalani perkuliahan. 

5. Ibu Anik Juli Dwi Astuti, S.Si, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Turut mencurahkan 

segenap pemikiran dan waktu untuk kesempurnaan Skripsi ini. Semoga yang 

terbaik tetap dilimpahkan allah kepada ibu. Hanya Allah yang mampu 

membalas segala kebaikan yang ibu berikan. 

6. Bapak M. Ridha Syafi’i Damanik, S.Pi, M.Sc selaku Kepala Laboratorium 

Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan yang telah banyak 

memberi bimbingan dan motivasi kepada penulis. 

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

yang telah membekali penulis dengan segudang ilmu di bangku perkuliahan. 

8. Bapak Hayat Siagian selaku tata usaha Jurusan Pendidikan Geografi 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan dukungan kepada penulis.  

9. Tekhusus buat saudara seperjuangan anak The Elitez Ahmad fadli Siregar, 

Tri Wandi Januar, Tri Jaka, Giovanni, Kiki Rizki, dan Taufik Hidayat 

Siregar, yang mungkin tanpa kalian tiada arti kenangan selama menjalani 

perkuliahan 4 tahun ini. Zainal Arifin Saragih yang baru bergabung dengan 

keluarga The Elitez. Serta terima kasih spesial buat saudara M. Hazmi Abrar 

yang telah setia menemani kemana saja dalam pengumpulan data sehingga 

terwujudnya skripsi ini. Hanya Allah yang mampu membalas kebaikan 

saudara M. Hazmi Abrar. 
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10. Terima kasih penuh cinta buat wanita yang selalu ada menemani penulis, 

Anggi Tri Dhani Hasibuan S.Pd. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, 

dalam keadaan senang, selalu ada disisi. Kamu adalah salah satu alasan 

sehingga skripsi ini cepat terselesaikan. 

11. Tak lupa pula terima kasih yang begitu besar juga penulis haturkan kepada 

keluarga dari wanita yang tercinta Anggi Tri Dhani Hasibuan S.Pd, yaitu 

terima kasih kepada tulang dan nantulang, kakanda Minarti Agustini 

Hasibuan, SE dan Delvina Hasibuan, SH, abangda Awaludin Hasibuan, ST, 

dan Arman Lubis. Terima kasih buat kehangatan keluarga yang selama  ini 

diberikan kepada penulis. 

12. Keluarga besar mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi khususnya sahabat-

sahabatku tercinta dan keluarga A Reguler 2012, terimakasih untuk 

kenangan, motivasi dan kerjasama selama 4 tahun ini.  

13. Teman-teman PPLT-15 MAN 50 Batubara terimakasih untuk motivasi dan 

semangatnya.   

14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

15. Untuk yang teristimewa abangda Rahmad Syahputra Sitompul, S.Pd dan Edi 

Fahmi Sitompul, S.Pd, serta kakanda Irma Suryani yang selalu menjadi 

alasan bagi penulis untuk berjuang menjemput mimpi. 

16. Untuk keponakan yang lucu-lucu Alwin, Cantika, Rafa dan Eza yang hanya 

melihat kalian membuat Paman menjadi semakin semangat dalam 

mengerjakan skripsi. 

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Untuk itu 

penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk 
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menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi banyak pihak. 

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada: kakanda tercinta Dahlia 

Sitompul, S.Pd dan Nurhikmah Sitompul, S.Pd. Terima kasih atas kasih sayang & 

do’a yang kakanda berikan. Terima kasih atas kepercayaan yang kakanda berikan. 

Serta terima kasih telah hadir menjadi pengganti orang tua yang baik dalam hidup 

penulis. Karya kecil ini juga turut penulis persembahkan buat yang tercinta Anggi 

Tri Dhani Hasibuan, S.Pd. Wanita terbaik dalam hidup penulis. Terima kasih telah 

menjadi penyemangat hidup dan tetaplah jadi yang terbaik. 
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