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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT Rabb Semesta Alam, 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik sesuai dengan tanggal waktu yang ditentukan. Shalawat 

beriringkan salam penulis sampaikan keharibaan Nabiyullah Muhamad SAW, 

semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapat syafaatnya di yaumil 

akhir kelak. 

 Skripsi ini berjudul “ Situs Sejarah Peninggalan Kesultanan Bedagai 

Sumatera Utara” 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada orang-

orang hebat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

; Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Supiyanto dan Ibunda 

Tersayang  Tumijah, terima kasih untuk segala limpahan kasih sayang, curahan 

semangat dan motivasi tiada henti selama ini. Menjadi motivator, dan tempat 

bersandar yang paling indah bagi penulis. Dan juga penulis menyampaikan terima 

kasih kepada: 

1. Nanang Supriadi, S.Pd abangda yang luar biasa. Terima kasih untuk 

segalanya, rasa sayang, kepedulian, motivasi, arahan, rasa kekeluargaan, 

dan juga humor yang selalu mengisi hari-hari penulis sehingga skripsi ini 

dapat selesai tanpa adanya rasa lelah. 

2. Bapak Dr. Phil. Ichwan Azhari, MS selaku Dosen Pembimbing skripsi dan 

juga menjadi Bapak yang hebat bagi penulis yang telah membimbing, 
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memberikan saran, masukan serta motivasi yang sifatnya membangun dan 

menguatkan penulis sebelum dan dalam proses penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan dan Dosen 

Pembimbing Akademik yang tidak pernah bosan membimbing dan 

memberikan arahan bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi. 

4. Bapak Drs.Ponirin, M.Si DAN Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.si 

selaku Dosen Penguji. 

5. Kepada adinda Heny Fitriani S, yang telah memberikan motivasi dan 

semangat yang tiada henti, serta doa yang terus diberikan dalam 

penyelesaian skripsi ini, terima kasih untuk semuanya. 

6. Kepada sahabat-sahabat tercinta Hera Risnanda, Ismalia Lubis, Yani Yana, 

Rivan Rinaldi S, Afriyani Kristina S, Ahmad Sofiyan Siregar, Evi Liana 

Sari, Dini Wariastuti yang telah banyak membantu dan memberi masukan 

kepada saya dalam menyusun skripsi ini dan serta semua pihak yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, saya ucapkan banyak terima kasih. 

Semoga kebaikan Bapak/Ibu/Saudara/i menjadi amal baik dan mendapat 

balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan sejarah 

serta bagi siapa saja yang membacanya. 

 Medan,     Juni 2012 
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