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            Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis sanggup menyelesaikan skripsi 
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7. Para kepala keluarga Dusun Pentingsari telah bersedia berbagi informasi dan meluangkan 

waktunya untuk melakukan wawancara. 

8. Seluruh staf  karyawan Fakultas Ilmu Sosial, terima kasih atas segala bantuan dan 

pelayanannya selama ini 

9. Keluarga besar Jurusan Pendidikan Geografi, khususya REGION_FAMILY 2007. Terima 

kasih atas segala dukungan, motivasi, semangat, dan bantuan yang telah diberikan serta 

kebersamaan dan kekelurgaan yang telah kita bina selama ini, semoga tak kan terputus 

sampai kapanpun.. 

10. Kedua orang  tuaku, yang  telah  memberikan  dukungan  moral maupun materiil. Terima 

kasih atas kasih sayangmu, motivasi yang diberikan dan  segala doa yang telah dipanjatkan 
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11. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikanya penulisan skripsi ini yang tidak 
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