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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan kasih dan karuniaNya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar sarjana pendidikan di Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan. Pada kesempatan ini saya 

ucapan terima kasih kepada:  

1. Bapak  Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Ibu  Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

3. Bapak Drs. Ali Nurman, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Geografi. 

4. Ibu Dra. Tumiar Sidauruk, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Geografi   

5. Alm Ibu Dra. Asnidar, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang telah 

membimbing dalam perkuliahan. 

6. Bapak Dr. Darwin P. Lubis, S.Si, M.Si  selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

membimbing dalam penyelesaian skripsi   

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Geografi yang telah memberikan ilmu 

yang berharga selama penulis menjadi mahasiswa. 

8. Ibu Imelda Herlina, S.H, M.Si selaku KASUBBAG Dinas Perhubungan Kota 

Medan yang telah membantu dalam penelitian. 

9. Kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Hasoloan Situmorang dan mamak 

Anna Sinaga yang berperan penting dalam kehidupanku. Terimakasih buat doa, 

dorongan, keringat dan motivasi dari kalian yang tak akan pernah bisa dibalas 

dengan apapun dan aku berjanji menjadi pribadi yang terbaik untuk kalian kelak. 

10. Kepada saudara tercintaku sekaligus pribadi paling luar biasa dalam hidupku 

bng Rafles, eda Heny, kedua jagoanku, kak Mery, pudan tipis, nunna uli, bng uli 

birong, dan kembaranku Abigael Uli Ester si jugul. 

11. Buat kedua cewek yang selalu ada di setiap suka dan duka ku, Romauli (kuntet) 

dan Ari Panjaitan, terimakasih buat kalian berdua. Pribadi yang seperti anjing 

dan kucing selama 4 tahun dan tetaplah menjadi pribadi yang menyenangkan. 
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12. Buat sahabat tercintaku Sagita, Dily, Eva, Joy, Hengki terimakasih karena kalian 

mengajarkanku arti kedewasaan dan sumpah aku rindu kalian. Tetap seperti ini 

hingga kita tua nanti. Buat sahabatku Tri Artati Napitupulu dan Cinta Lilis 

Malau, tetaplah jadi pribadi yang Senantiasa Mengandalkan Tuhan dan jangan 

sakit-sakit lagi. 

13. Untuk GSM (Gak Sor Maen) Senti (ketua) teman yang memiliki banyak 

kesamaan, bisa saling berbagi music dan pria. Romasti (wakil) orang gilak yang 

sok bersih tapi jauh lebih kotor dari yang dibencinya. Iren (penasehat) pribadi 

yang paling nyaman diajak curhat dan sedikit salut dengan ketenangannya dalam 

menghadapi masalah. Ari (anggota) pribadi yang paling cerewet dan sensitive, 

tapi kalo gak ada dia sepi. 

14. Keluarga besar Pendidikan Geografi A Reguler 2012,  The Elite’z, Mujas, 

Lakmin Club, 3B, Manis Manja, GSM, Big Bang Belawan. Trimakasih buat 

semua kegilaan kalian selama 4 tahun dan sukses buat kita semua. 

15. Buat penghuni kos di jalan sering gg.abadi, Manto (Johannes), K’elti, Iren, Bg 

Adi, Pariban awak Delcon (Annes), Widi, Melinda, Despita, Ana, Yuli. 

Nantulang samping kost. Thank you buat kalian semua.  

16. Buat teman-teman di Organisasi IMDA. Organisasi yang terdiri dari berbagai 

karakter, menjadi keluarga selama di Medan, terimakasih buat kalian semua.   

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penulisan skripsi ini,  semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 
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