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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

berkat dan rahmat yang telah dilimpahkanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan Skripsi ini dengan judul “Efisiensi Irigasi Pada Lahan Pertanian Padi 

Sawah di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli 

Serdang” dalam memenuhi persyaratan akademis sebagaimana mahasiswa untuk 

menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana pada Jurusan Pendidikan Geografi 

Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari sepenuhnya, penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun tekhnik penyusunannya. 
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memberikan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. 

7. Bapak ibu dosen Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNIMED yang telah 

memberikan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan. 

8. Bapak Hayat Siagian selaku pegawai administrasi Jurusan Pendidikan 

Geografi yang membantu kelancaran proses administrasi serta informasi 

selama perkuliahan. 

9. Kepala Camat Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atas partisipasinya 

dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Secara khusus kepada orangtua yang sangat saya cintai dan sayangi. Mama 

tersayang Nursita Tamba, abang Riston Nainggolan, Kakak Sontiar 

Marpaung dan Kakak Riska Nainggolan. Sangat bersyukur lahir ditengah 

keluarga ini. Dan semoga terus menghidupi Kristus dan kebenarannya. 

Terimakasih telah memberikan motivasi saya untuk menyelesaikan studi saya 

di Jurusan Pendidikan Geografi. 

11. Dan salam terkhusus untuk kekasih jiwaku Ronauli Situmorang yang telah 

hadir memberikan dukungan yang sangat berkesan tak dapat dibalas 

semuanya. Tapi yang pasti saya sangat bersyukur akan kehadiranmu dalam 

hidupku. Semoga apa yang akan diimpikan dapat tercapai dan ini jadi mimpi 

yang pertama untuk mimpi selanjutnya dalam hidup kita. amin 

12. Teman-teman Jurusan Pendidikan Geografi yang telah menemani dan 

menyemangati penulis selama perkuliahan sampai membantu penyelesaian 

skripsi terutama kelas B Reguler 2011 yang selalu mengingatkan untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis mengucapkan terimakasih atas semua dukungan dan bantuan dari 

berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu demi penyempurnaan 
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