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Bismillahirohmannirohim,

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Alloh SWT, raja semesta alam yang

telah memberikan berbagai nikmat salah satunya nikmat kesehatan, beserta

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
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yang telah membawa cahaya risalah untuk kita umatnya sehingga menerangi

dunia ini serta menjadi tauladan terbaik bagi kehidupan umat manusia.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari

berbagai pihak, karena keterbatasan kemampuan, ilmu dan pengetahuan penulis.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan permohonan maaf dan rasa terima

kasih yang tak terhingga terutama kepada yang terhormat Bapak Drs. Budiyono,

M.S selaku pembimbing utama yang telah bersabar dan penuh perhatian

memberikan bimbingan serta petunjuk demi terlaksananya penelitian hingga

tersusunnya skripsi ini. Bapak Sugeng Widodo, S.Pd. M.Pd selaku pembimbing

pembantu yang juga telah memberikan bimbingan, arahan-arahan, masukan dan

motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun, tidak lupa juga rasa

terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ibu Dra. Hj. Nani



Suwarni, M.Si selaku dosen pembahas yang telah memberikan koreksi dan saran-

sarannya kepada skripsi ini.

Pada kesempatan ini, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan rasa

terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. M. Thoha B.S. Jaya, M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Arwin Achmad, M.Si selaku Pembantu Dekan II Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. .Bapak Drs. Hi. Iskandar Syah, M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung.

6. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan

Geografi Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung.

7. Dosen dosen Pendidikan Geografi Unila yang telah memberikan ilmu serta

motivasi selama studi di Program Studi Pendidikan Geografi.

8. Bapak Suharto selaku Kepala Desa Kotagajah yang telah memberikan izin

untuk melakukan penelitian di Desa Kotagajah.

9. Ayah dan Ibuku, Opi, beserta keluarga besarku yang selalu memberiku

masukan dan semangat.



10. Teman-teman Geografi angkatan 2005 yang tak bisa disebutkan satu-persatu

terimakasih atas kegiatan yang dilakukan bersama kalian serta motivasinya.

Terimakasih untuk semua.

11. Teman-teman satu atap di Maducoker`s (Forum UUM) serta penghuni-

penghuni lainya yang tak bisa dilihat dan disebutkan satu persatu disini

terima kasih banyak atas kebersamaan dan waktu yang telah kita lewati

bersama teman.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan nikmat rahmat, hidayah, dan

karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan namun sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat

berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 00 Juli 2012

Penulis

Galih Ariyadi


