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penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teristimewa kepada kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda S.K Purba dan 

Ibunda N. Gultom yang telah memberikan kasih sayang tanpa henti bagi 

penulis, menguatkan penulis dalam doa-doanya serta mengupayakan segala 

dana dalam perjalanan studi penulis 

9. Bapak/Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Geografi yang telah memberikan 

ilmu yang sangat berharga selama penulis menjadi mahasiswa. 

10. Bapak Hayat Siagian sebagai pegawai administrasi Jurusan Pendidikan 

Geografi yang telah membantu proses administrasi dan pemberian motivasi 

selama perkuliahan penulis. 
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 Dan akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan 
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