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ini yang berjudul “Pengaruh Layanan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 

Terhadap Peningkatan Minat Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata Bukit 

Holbung Kabupaten Samosir”. 

Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED. Selama dalam proses 
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kemampuan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan 
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Pada akhir kata Penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
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masyarakat. 

 

Medan, 28 Juli 2019 

Penulis  

 

 

Tertiana Simarmata 

1153171022 

 



iii 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 Doa dan syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah menganugerahkan rahmat-Nya yang karena-Nya, penulis diberikan kekuatan 

dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Layanan 

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Terhadap Peningkatan Minat Kunjungan 

Wisatawan di Objek Wisata Bukit Holbung Kabupaten Samosir”. 

 Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan beberapa 

ketentuan kelulusan pada jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Negeri Medan. 

Lewat penyusunan skripsi ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, 

tantangan serta kesulitan, namun karena binaan dan dukungan dari semua pihak, 

akhirnya semua hambatan tersebut dapat teratasi karena itu pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. 

Elizon Nainggolan, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan 

Kepegawaian dan Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan. 

4. Bapak Dr. Sudirman, SE., M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Masyarakat. 

5. Bapak Fauzi Kurniawan, S.Psi.,M.Psi selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Masyarakat. 

6. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku Dosen Penguji I yang telah 

memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan 

skripsi ini. 

7. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd selaku Penguji II yang telah memberikan kritik 

dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini. 

8. Ibu Sani Susanti, S.Pd.,M.Pd selaku Penguji III yang telah memberikan 

kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyempurnaan skripsi ini. 



iv 
 

9. Para Dosen, Staff dan Pegawai yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, 

khususnya Dosen Jurusan Pendidikan Masyarakat dan Kak Surya, M.Pd 

yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut 

ilmu di Universitas Negeri Medan. 

10. Teristimewa kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi Jauhir 

Simarmata dan Ibu tercinta Hilderia Limbong yang senantiasa 

memberikan dukungan lewat doa dan dukungan baik moral maupun 

material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan 

penyelesaian skripsi ini dengan baik. 

11. Untuk Kakakku Sery Simarmata terimakasih atas doa, motivasi dan 

pengorbanan dalam membiayai seluruh keperluan saya selama menempuh 

pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan 

penyelesaian skripsi ini dengan baik. 

12. Untuk itoku Romel Simarmata yang senantiasa memberikan dukungan 

baik materi maupun moral selama penyelesaian skripsi ini. 

13. Teman-teman seperjuanganku selama perkuliahan “Reguler A 2015” yang 

selalu memberikan dukungan dan kerja salama 4 tahun. 

14. Untuk sahabat terhebatku Nursalia, Ribka Limbong, Rita Aritonang yang 

senantiasa selalu bersama dalam penyelesaian skripsi ini. 

15. Untuk teman-teman kost 105, Nita Limbong, Nova, Ayu, Jenny, Jhon, 

Raju, Lasry, Anita, Nurlaila, Sesi, Ronika dan teman-teman yang lainnya 

yang tida bisa sayat sebutkan satu persatu. 

16. Untuk kelompok tumbuh bersamaku OLIVER Small Group (Ka Tentu, Ka 

Maria, Vivi, Rita, Veronika, Yossie) dan abang pembimbing kelompok bg 

Aril Aritonang yang senantiasa mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini. 

17. Untuk Ivan Sitinjak terima kasih atas bantuannya selama penyelesaian 

skripsi. 

18. Untuk ito Dion Lumban Toruan terima kasih telah membantu dan 

memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 

19. Untuk Evi Simarmata terima kasih telah mendoakan sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 



v 
 

20. Terkhusus kepada teman-teman yang selama ini memotivasi selama 

menyusun skripsi, Jenry Sinaga, Novia, Betharia, Janris dan teman yang 

lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

 Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, 

untuk itu penulis mengharapkan kritik, saran yang membangun supaya lebih 

sempurna, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua yang 

memerlukannya. 

 

 

 

Medan,   Juli 2019 

Penulis, 

 

 

 

Tertiana Simarmata 

NIM. 1153171022 

 

  

 

 

 

 

 

 


