
KATA PENGANTAR 

               Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan Karunia-Nya 

yang telah diberikan oeh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini  dengan baik yang berjudul “ Sejarah Terbentuknya Kotarih di 

Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai”. 

               Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari sempurna baik dari segi isi, teknik penulisan, maupun nilai ilmiahnya. 

Mengingat keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. Oleh karena 

itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

            Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari 

berbagai pihak yang berupa bimbingan, nasehat, arahan, semangat, baik berupa 

morol maupun materil yang sangat mahal nilainya. Maka dalam kesempatan ini 

Penulis menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan  yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Orangtua terhebatku Ayahanda Muhammad Zainuri, dan Ibunda Siti 

Nurhasanah,  terimakasih atas curahan kasih sayang yang tiada henti, 

nasehat, dan do’a yang selalu menyertai penulis. 
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2. Adik-adik yang kusayangi, Wasi’ah, Siti Ambar Rukmini, Muhammad 

Rizky terimakasih atas dukungan dan semangatnya serta selalu 

menemaniku dalam penelitian skripsi ini. 

3. Untuk Suamiku yang sangat kusayangi, Muhammad Afan terimakasih atas 

senyum, do’a yang selalu menyertaiku dan selalu memberi semangat 

dikala penulis sedang merasa jenuh dan putus asa, serta selalu setia 

menemani penulis dalam melakukan penelitian. 

4. Buat anakku Muhammad Raditya, dengan melihat wajahnya yang imut-

imut dapat menghilangkan rasa lelah dan jenuh dan dapat membangkitkan 

semangat penulis kembali. 

5. Buat mertuaku Bapak Miswan dan Ibu Salimah, terimakasih atas nasehat, 

dan bimbingan yang terus diberikan kepada Penulis agar tetap semangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta mencurahkan kasihsayangnya 

kepada anakku. 

6. Buat yang kukasihi kakak iparku Keluarga Eni, dan kak Epi yang 

membantuku dalam menjaga anakku dengan baik sehingga skripsi ini 

dapat selesai dengan baik. 

7. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M. Si selaku dosen pembimbing skripsi. 

Terimakasih atas bimbingann dan pengajarannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 
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1. Ibu Dra. Lukitaningsih, M. Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

dan penguji terimakasih atas bimbingannya selama perkuliahan dan 

masukan yang diberikan kepada penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M. Si selaku Rektor Unimed beserta staffnya. 

3. Bapak Drs. H. Restu, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta 

staffnya. 

4. Ibu Drs. Hafnita Lubis, M. Pd selaku sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah serta seluruh dosen Jurusan Pendidikan Sejarah. 

5. Ibu Dra. Trisni Andayani, M. Si selaku dosen PA ( Pembimbing 

Akademik ) terimakasih atas bimbingannya selama perkuliahan dan 

masukan yang diberikan kepada penulis. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Penguji ( Bapak Pristi Suhendro, S. Hum, M. Si dan 

Ibu Dra. Flores Tanjung, MA ) terimakasih atas kritik dan saran selama 

penulisan skripsi ini. 

7. Terimakasih kepada Uwak Ruslan dan keluarga yang telah memberikan 

petunjuk  dan informasi kepada penulis. 

8. Terimakasih kepada Uwak Waslim dan keluarga yang telah banyak 

membantu dan memberikan informasi dan data kepada penulis. 

9. Bapak Camat Fitriadi, S. Sos, M. Si terimakasih yang telah memberikan 

izin penelitian, data dan informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 
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10. Kepada para informan terutama Bapak Masrum Purba Tambak yang telah 

memberikan informasi kepada penulis. 

11. Kepada staff Bapedda terimakasih atas pemberian izin penelitian serta 

data-data yang dibutuhkan penulis. 

12. Para sahabatku, Aidha, Masri, Heppy, Dewi, Agustina Sembiring, Desi, 

Agustina Ginting. Serta teman-teman sekelasku Kelas A dan B Ekstensi 

2008 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu terimakasih atas 

semangat kalian semua. 

13. Dan tak lupa kepada teman-teman kelas A, B, dan C Regular terimakasih 

semuanya. 

14. Buat teman-teman PPL-T SMA Negeri 1 Bintang Bayu terimakasih atas 

dukungan dan semangatnya. 

         Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan kalau ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 

terimakasih, penulis dengan tulus mengucapkan mohon maaf atas kesilapan 

tersebut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan 

masukan bagi yang membutuhkannya.  

Medan,      Agustus 2012 

Penulis 

 

Ayu Indriani 

308321011 
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