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       Dalam penyelesaian skripsi ini ada berbagai kendala yang dihadapi, namun 

dapat selesai dengan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis 
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penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dalam menyelesaikan 

bangku perkuliahan. 
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sebagai Dosen Penguji yang telah banyak memberikan bimbingan serta 

saran pada skripsi ini. 
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menyurat di Jurusan Pendidikan Geografi dalam proses skripsi ini. 

10. Terimakasih teristimewa dan terkhusus untuk kedua orangtua yang saya 

sayangi Bapak Mulianto Mahma S.Pd.SD dan Ibu Mariati yang tak kenal 
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Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada kita semua. Akhir kata 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna untuk semuanya terkhusus 

Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. 
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