
 

 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah memberi anugerah dan kasihnya, sehingga penulis dapat menyusun dan 

merangkumkan skripsi ini dengan judul: ”Dampak Program wajib belajar 

sembilan tahun terhadap perkembangan pendidikan di Pematangsiantar 1994-

2010”. 

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas 

Ilmu Sosial UNIMED. Sepenuhnya penulis menyadari atas kekurangan-

kekurangan dalam skripsi ini sehingga belum dapat dikatakan sempurna. Untuk 

itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

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

2. Bapak Drs.Restu,M.S. selaku Dekan FIS Unimed beserta stafnya. 
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4. Ibu Drs. Hafnita SD Lubis, M.Pd, selaku sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah  

5. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd  sebagai Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah memberikan masukan-masukan dan arahan yang sangat 

berharga terhadap penulis. 

6. Bapak Bakhrul Khair Amal M.Si sebagai Dosen Pembimbing 

Akademik, terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang telah ibu 

berikan selama ini kepada penulis. 

7. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A , M.si selaku dosen penguji yang  telah 

banyak memberi masukan bagi penulis. 
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8. Bapak Drs. Hidayat,MS selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan masukan bagi penulis. 

9. Bapak Pristi Suhendro, M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan masukan bagi penulis. 

10. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Jurusan pendidikan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

11. Ayahanda U Sinaga dan Ibunda R manurung  dengan rasa hormat yang 

paling dalam penulis mengucapkan terimakasih karena telah banyak 

berkorban buat penulis dan memberikan doa dan semangat serta 

bantuan material dan spiritual sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini. 

12. Dinas Pendidikan Kotamadya Pematangsiantar  

13. Perpustakaan Umum  “Sintong Bingei” Pematangsiantar  yang telah 

membantu saya dalam penelitian hingga selesai. 

14. Untuk Saudara-saudaraku yang tercinta Kak Renna sinaga, Kak Masta 

sinaga , Kak Elviana sinaga dan adikku  tersayang Priyade sinaga yang 

telah memberi doa, dukungan dan semangat hingga skripsi ini selesai. 

15. Buat adik terkasih Putri Lidiany Manullang, terima kasih atas 

dukungan dan motivasinya. 

16. Kepada teman-teman A REGULER ‘08 tanpa terkecuali, yang menjadi 

teman seperjuangan. 

17. Kepada sahabat-sahabatku yang selalu menemaniku dalam suka dan 

duka; Ewin MJ, Dolung Situmorang, Danniard Luthor, Mangaratua, 

Arie Birink, Hari paskah, Imam Santos, appara Freddy, Desi, Betha, 

Crish Neo, Amrin, Putra sinaga, Twin Agus (Black & White), Rivan, 

Pinkan, Gadis winda sari,   dan semuanya yang tidak dapat saya 

sebutkan satu per satu, terimakasih untuk semua masukan, semangat 

dan dukungannya. 

18. Rekan-rekan Kos yang tidak dapat dilupakan kebaikannya, Torro 

Santos, Desma The Chalanta, Fitri Feriani, Richie Rikardo terimakasih 
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19. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat 

disebutkan satu persatu dalam tulisan singkat ini, yang mana telah 

memberikan dukungan, waktu dan doa sehingga skripsi ini 

terselesaikan. 

 

          Terimakasih atas semuanya yang telah kalian berikan selama ini. 

Semoga kasih Allah Bapa senantiasa selalu melingkupi kemanapun 

melangkah. 

           Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak 

kekurangan, baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh Karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini,. 

 

          Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peningkatan 

dan pengetahuan dan wawasan kita. Terimakasih. 

 

         

                                                                              Medan,      Februari 2013 

 

 

                                                                     

                                                                               Frindolin R Sinaga 
                                                                               NIM. 308121064 
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