
 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah mengaruniakan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) di Fakultas Ilmu Sosial 

Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. 

 Skripsi ini berjudul : “Persepsi Masyarakat Terhadap Peristiwa Siantar 

Hotel 15 Oktober 1945 di Kecamatan Siantar Barat” 

 Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini,  sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini 

disebabkan keterbatasan dan kemampuan penulis, namun dapat diatasi atas 

bantuan, bimbingan, dorongan, atau semangat, serta doa dan masukan dari 

berbagai pihak. 

Sebagai rasa syukur, pada kesempatan ini penulis hanya bisa menyampaikan 

banyak ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yaitu : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor UNIMED beserta 

stafnya. 

2. Bapak Drs. Restu,M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta 

jajarannya. 

3. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, 

dan selaku Pembimbing Akademik (PA) serta penguji utama yang telah 



 
 

banyak membimbing dan memberi masukan kepada penulis selama 

mengikuti studi dan meja hijau di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

4. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku wakil ketua Jurusan 

Pendidikan Sejarah dan selaku Pembimbing Skripsi (PS) yang telah 

banyak membimbing dan memberi motivasi serta masukan yang sangat 

berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Ponirin, M.Si dan bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku 

pembanding Skripsi saya yang telah banyak memberikan masukan-

masukan dan saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan  seluruh Staf administrasi  yang ada di 

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNIMED, yang telah 

memberikan berbagai disiplin ilmu kepada penulis. 

7. Teristimewa Kepada kedua orang tua penulis yang saya cintai dan saya 

sayangi. Ayah  S. Purba, Ibu Sherly yang telah banyak memberikan kasih 

sayangnya dan doa restu kepada penulis, atas segala jerih payahnya dan 

pengorbanan tanpa mengenal lelah dalam kebutuhan penulis, semoga 

Tuhan memberikan umur yang panjang dan sehat selalu. Amin. 

8. Kepada Abang penulis Jekson Purba, kakak penulis, Sinar Purba, Seni 

Purba, Seri Purba dan adik tercinta Sride Purba terimakasih atas doa, 

dorongan, semangat  dan masukan yang telah diberikan kepada Adikmu 

tercinta ini. 

9. Kepada Ricky Saragih, Jontri Purba, Mangaraja Nababan, Lorica Devi 

Nainggolan, dan Kak Yeni Damanik, Novita chairani yang telah 

memberikan semangat, serta membantu penulis selama penelitian.  



 
 

10. Kepada Bapak Camat beserta jajarannya di Kecamatan Siantar Barat, 

11. Kepada Bapak Benny  Simanjuntak  selaku Manager Siantar Hotel beserta 

Jajarannya 

12. Kepada Bapak  Drs. Suriyatno, kepala kantor perpustakaan arsip dan 

dokumentasi kota Pematangsiantar beserta jajarannya. 

13. Kepada para Informan penulis dan seluruh pihak yang turut membantu 

penulis selama melakukan penelitian dalam penyelesaian skripsi ini. 

14. Kepada seluruh rekan-rekan  seperjuangan Mahasiswa/i Jurusan 

Pendidikan Sejarah stambuk 2008, Era, Lisa, happy, Safitri, Maria, Restia, 

lylys, Nirwana, Donal, Dosri, afriani, yani, resna, hera,  Daniard  dan yang 

tidak  bisa namanya satu persatu dituliskan saya ucapkan banyak 

terimakasih. 

15. Kepada seluruh personil ANACOSTA, Kak Cer, Geulora, eda merly, 

Tiarma, Sunday, Yana Imoet, Nholya, devy, ove, pienty, Dora. Kenangan 

bersama kalian takkan terlupakan, terimakasih banyak atas  Doa, bantuan, 

dorongan dan semangat yang telah banyak kalian berikan kepada penulis 

selama penyelesaian Skripsi ini. 

16. Dan teman-teman PPL SMA DIPANEGARA TEBING TINGGI, valin, 

ernita, irna, sari, indra, marlina, helen dan teman-teman yang lain, 

terimakasih atas doa dan semangat yang telah di berikan kepada penullis 

selama penyelesian skripsi ini 

17. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu 

persatu yang telah banyak membantu penulis selama studi berlangsung 

sampai dalam penyelesaian skripsi ini. 



 
 

Tiada uraian kata yang terindah yang penulis sampaikan selain ucapan 

terimakasih yang setulusnya, atas bantuan semua pihak, harapan penulis semoga 

tulisan ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, 

khususnya juga bagi rekan-rekan Mahasiswa/i Jurusan Pendidikan Sejarah FIS 

UNIMED. 

Sekali lagi atas bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima 

kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu melindugi dan melimpahkan 

berkat-Nya bagi kita semua.Amin. 

Penulis,  Juni 2012 

             Penulis  
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