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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan segala kesadaran hati penulis mengucapkan rasa syukur penulis 

panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayah-Nya, penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi berjudul ” Situs-

Situs Bersejarah Kilang Minyak Pangkalan Berandan”. 

Tak lupa pula shalawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada nabi kita 

nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap 

gulita menuju alam yang terang benderang ini. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menerima 

banyak bantuan moril maupun matrial yang tidak ternilai harganya. Dalam 

penulisan skripsi, penulis manyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dari cara penulisannya, pengguna tata bahasa, dan dalam 

penyajiannya. Hal ini disebabkan karena penulis masih dalam tahap belajar. Maka 

dengan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang 

bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga 

menyadari, banyak pihak yang telah memberi bantuan, dorongan, motivasi, serta 

semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan segala masalah 

yang dihadapi dari awal melakukan penelitian sampai akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini sampai akhirnya selesai menjadi skripsi. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Ayahanda M.Yusuf dan Ibunda Mastuti Hsb yang sangat penulis 

cintai. Dua orang yang berhati mulia yang telah membesarkan, 

mendidik dan menyekolahkan hingga penulis di perguruan tinggi dan 

selalu memberikan dukungan, semangat dan do’a yang tulus sehingga 

penulis dapat menyelesaikan pendidikan. Disini anakmu hanya dapat 

mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga senantiasa dalam lindungan 

dan limpahan berkah Allah SWT, selalu diberi kemudahan rizki, 

kesehatan dan umur panjang. 
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2. Kepada saudara-saudara penulis yang tercinta, Yusmawarni (kakak), 

Yusfik Hekmi (abang), Yustima Sari, S.Pd (kakak), Rahmat Sulaiman 

(abang ipar), Mahmul Akmal, AM.Pd (abang ipar), serta keponakan-

keponakan penulis Semoga kita semua sukses dan dapat 

membahagiakan orang tua kita. Amin. 

3. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Unimed. 

4. Bapak Drs. Restu, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

5. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku ketua jurusan Pendidikan 

Sejarah serta penguji dan pembanding skripsi yang telah memberikan 

pengarahan dan bimbingan kepada penulis. Penulis mengucapkan 

ribuan terima kasih atas bimbingan dan masukannya selama ini. 

6. Bapak DR. Phil. Ichwan Azhari, MS selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberi 

bimbingan kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan 

bapak. 

7. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si, selaku Dosen Pembimbing 

Akademik sekaligus sebagai penguji dan pembanding skripsi yang 

telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis 

selama perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Universitas Negeri 

Medan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu. 

8. Bapak Drs. Ponirin, M.Si, selaku dosen penguji dan pembanding 

penulis. 

9. Serta seluruh dosen-dosen dan staf administratif di Jurusan Pendidikan 

Sejarah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada kami, 

selaku mahasiswa di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

10. Kepada Bapak Camat  Kec. Sei Lepan. 

11. Terima kasih kepada para informan yang telah membantu penulis di 

dalam melakukan penelitian di lapangan. 
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12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terdekat penulis, Nina, Irma, 

Sandi, Isma, Dian, Fikri, Arlan, Umar, Hera, Haposan, Rahmat 

Marbun, Erwinsyah, Muler, Hepi, Dewi. Terima kasih karena selalu 

memberi bantuan, dukungan, dan motivasi kepada penulis. Semoga 

kita mencapai semua cita-cita kita. 

13. Yang terspesial buat bang Tamrin Syahputra Nst, S.Pd, yang telah 

memberikan motivasinya kepada penulis, sehingga penulis lebih 

bersemangat dalam menyelesaikan skripsi. 

14. Terima kasih kepada teman-teman satu PS, Agustina Ginting, Masri, 

Rio, Leo, Haposan, Arfah, Yosefin. Terima kasih karena selalu 

memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Semoga kita 

semua sukses.  

15. Buat teman-teman seperjuanganku kelas A dan B EKSTENSI stambuk 

2008 yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih 

atas persahabatan, kebersamaan dan segala pengalaman yang telah kita 

alami bersama-sama selama kita menjalani perkuliahan. Pengalaman 

yang kita alami takkan pernah terlupakan, sukses buat kita semua. 

16. Buat teman-teman kelas A, B, C Reguler stambuk 2008 dan adek 

stambuk 2009 dan 2010 terima kasih banyak buat semuanya. 

17. Terimakasih buat teman-teman satu kos penulis, Sari, Ema, Naim, Zia, 

terima kasih atas dukungannya.  

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum 

sempurna untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi sempurnannya 

skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua, baik pembaca maupun 

penulis sendiri.                     

Medan,    Agustus 2012 

Penulis 
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