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Rasa syukur yang teramat besar penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
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4. Ibu Dra. Asnidar, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Goegrafi 
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dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis. 
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10. Untuk yang tersayang Almarhum Pak Uo Salahuddin dan Mak Uo Mala dan 

seluruh Pak Uo dan Mak Uo lainnya terimakasih untuk setiap kasih dan 

sayang yang tercurahkan.  
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12. Untuk yang teristimewa kakanda Fadly Alwi dan adinda Yuni My Sarah yang 

selalu menjadi alasan bagi penulis untuk berjuang menjemput mimpi. 

13. Untuk bagian terkhusus perjalanan ini saudariku sekaligus sahabat terkasih 
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kita lalui dan kita ukir bersama dan sahabatku Zikri terimakasih untuk seuntai 
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18. Buat seluruh kontributor IMAHAGI Region I Sumatera terkhusus IMAHAGI 

UNIMED, dan rekan PPLT 2014 SMA Setia Budi Abadi Perbaungan, senang 
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Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis 

sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk menyempurnakan 
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