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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena telah 

memberikan keselamatan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Judul skripsi ini adalah “Analisis Kesesuaian Lahan 

Tambak Garam Di Desa Lancang Paru Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. 
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satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Geografi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.  
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skripsi saya di tengah jadwal beliau yang sangat padat. 
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telah memberikan masukan-masukan mengenai penulisan skripsi sehingga skripsi 

saya terselesaikan.   
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7. Bapak/Ibu karyawan dan pegawai yang berada di Fakultas Ilmu Sosial terutama di 

Jurusan Pendidikan Geografi yang sudah sangat banyak membantu dalam 

penyelesaian berkas-berkas untuk skripsi. Terutama untuk Bapak Hayat Siagian yang 

sudah sangat membantu saya dengan segala keramahannya untuk menyelesaikan 

berkas-berkas yang berhubungan dengan perkuliahan. 

8. Kedua orangtuaku, Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Mamianti yang telah memberikan 

kasih sayang dan perhatian serta doa yang tulus untuk Nonon, terutama untuk Mamak, 
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9. Kepada kedua adikku Yayang Kinanty dan Seto Aji Nugroho yang sudah sangat 

perhatian dan pengertian, selalu memberi dukungan moril maupun materil kepada 

penulis, terutama untuk adikku Yayang yang multi fungsi dan sudah mau direpotkan 

dengan segala hal yang berkaitan dengan skripsi penulis, terima kasih banyak.  

10. Kepada keluarga besar Tuwek Lanang (H. Giran) dan Tuwek Wedok (Hj. Sumirah) 

yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dan doa untuk penulis, 
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kebaikan dalam segala hal untuk penulis. Terutama untuk Nurainun Pangaribuan, 

S.Pd., yang sudah sangat ikhlas direpotin oleh penulis, selalu berani tertawa bersama 

walaupun dalam keadaan yang seharusnya meneteskan air mata, yang selalu mau 

penulis ajak untuk mengikuti segala event demi menjadi mahasiswa semester akhir 

yang produktif, terima kasih banyak.  

14. Kepada teman-temanku yang mulai dekat semenjak akhir perkuliahan, yang baik hati 
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Lusi Tasya, Amd. Ak., dan Nurhalima Ritonga, S.Pd) yang telah memotivasi penulis 
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kepada penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan, terima kasih banyak. 

18. Kepada semua orang yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, saya tidak bisa 

menuliskan satu persatu, semoga Allah membalas segala kebaikan saudara semua.  

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

serta membangun cakrawala berpikir bagi penulis dan pembaca. Terima kasih. 
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