KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis
Potensi Wisata Pemandian Air Panas Di Desa Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah”. skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai
persayaratan gelar sarjana Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Medan.
Dalam penelitian ini saya banyak menghadapi rintangan dan masalah. Berkat
dukungan dan saran dari berbagai pihak, saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Saya
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penyusunan
skripsi dari awal hingga selesai. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, sebagai Rektor Universitas Negeri Medan
2. Drs. H. Restu, M.S sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial
3. Drs. Walbiden Lumbantoruan, M.Si sebagai Ketua Jurusan Pendidikan
Geografi.
4. Dra. Minah Sinuhaji, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah
membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian
hingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.
5. Drs. Mbina Pinem, M.Si sebagai dosen pembimbing akademik yang telah
membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian
hingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Geografi yang telah memberikan bekal ilmu
yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Hajat Siagian yang telah memperlancar administrasi

8. Kepala BPS Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bener Merian beserta
stafnya yang telah memberi kemudahan selama peneliti melukakan
penelitian.
9. Kepala Desa Simpang Balik beserta stafnya yang memberikan izin penelitian
dan kemudahan selama penelitian. Serta seluruh responden yang telah
meluangkan waktunya dalam memberikan informasi.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda Almarhum Iskandar,
Ibunda Asmaini, adik Yulika Rahmayani dan keluarga besarku tercinta yang
telah bersusah payah membimbing dan membiayai dan mendukung saya
selama perkuliahan dan sampai pada penyusunan skripsi.
11. Teristimewa Eka Purnama Sari dan keluarga yang telah mendukung,
membantu dan memberi motivasi dalam penyusunan skripsi.
12. Teman-teman di Jurusan Pendidikan Geografi, stambuk 2008 khususnya
Paduan Ava Simamora (kedan kental), Suamadi, Vanolo, Nasrullah, Sabdali,
Zulaika, Nila, Iba, Zannah yang telah menjadi sahabat setia.
13. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca khususnya Jurusan
Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

Medan,

Juli 2013

Penulis

Mauli Asri
NIM 308331043

