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Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat 

dan segala karunia-Nya  penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ 
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banyak membimbing dan memberi pengarahan kepada penulis selama 

perkuliahan. 

6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Geografi yang telah membekali 

penulis ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan. 

7. Bapak Submiswan, Kepala Desa Bandar Rahmat yang telah memberikan 

izin penelitian di Desa Bandar Rahmat beserta stafnya. 

8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta (Sipon) dan Ibunda tercinta 

(Misliyah) yang telah mendidik, membesarkan dan selalu memberikan 
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dukungan baik moral maupun material, doa dan motivasi kepada penulis 

sehingga memperlancar penulisan skripsi ini hingga selesai. Semoga penulis 

dapat menjadi seperti harapan kedua orang tua tercinta dan seluruh 

keluarga. Amiiin... 

9. Adik-adikku tersayang Rahmad Fauzi dan Syahbana yang selalu menjadi 

motivasi penulis dalam segala hal. Kakak sayang kalian... 

10. Zulfauzi Kurnadi S.Pd yang selama ini selalu mendukung dan memotivasi 

penulis dalam keadaan apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

11. Sahabat senasib dan seperjuangan dalam susah maupun senang dari awal 

perkuliahan Rainbow_Gee (Lita, Rani, Suci, Mustawiyah, Rika, Riyah, Siti) 

yang selalu menjadi penyemangat penulis. Terima kasih untuk semua cerita 

suka dan duka bersama kalian. 

12. Teman kos Nur, Tini, Ayu, Nining, Kak Novi, Kak Salmi, Tika, Putri dan 

Ayang yang selalu memberikan semangat. Terima Kasih semuanya... 

13. Temen sepermainan Susilawati yang telah menemani dan membantu penulis 

dalam melakukan penelitian, dibawah terik matahari dan melewati jalanan 

pasir saat menuju lokasi penelitian. 
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semua, semoga kita semua menjadi orang sukses. Amiiin... 
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penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 
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