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 Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat 

Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai kelengkapan 

tugas dalam memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan di Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. Skripsi yang penulis ajukan berjudul “Analisis Kerapatan Pohon 
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yang telah banyak memberikan bantuan berupa waktu, bimbingan, serta saran 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Geografi yang telah membekali 

ilmu pengetahuan selama berada dibangku kuliah. 

8. Bapak Hayat Siagian selaku Tata Usaha Jurusan Pendidikan Geografi yang 

banyak membantu proses administrasi. 

9. Bapak Ir. Misran, M.M. sebagai Kepala Balai Taman Nasional Gunung 

Leuser beserta staffnya yang telah memberikan izin penelitian dan membatu 

penulis dalam memperoleh data. 
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10. Abangda Iskandar Ilham Zein sebagai Kader Konservasi Nasional (KKAN) 

yang telah banyak memberikan saran kepada penulis untuk kesempurnaan 

penelitian ini. 

11. Teristimewa dan terkhusus kepada kedua orangtua penulis yang sangat 

penulis cintai Ayahanda tercinta Siyam Rianto dan Ibunda tercinta Waliyem, 

S.Pd  yang telah banyak memberikan dukungan moral, doa, nasihat, motivasi, 

sungguh penulis tidak ada apa-apanya tanpa doa dan dukungan ayah dan ibu 

tercinta. 

12. Terimakasih penulis ucapkan kepada kakak Nurmalinda, S.Pdi dan adik 

Khairul Wahyudi yang telah banyak memberi dukungan berupa motivasi, 

semangat, serta doa yang luar biasa. 

13. Seluruh rekan-rekan dan teman-teman penulis yang memberikan kekuatan 

disaat masa sulit dalam penyusunan skripsi.  

Penulis menyadari bahwa di dalam tulisan ini masih banyak terdapat 

kekurangan, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari 
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kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini 
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