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KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillah, segala puji syukur saya ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu wata’ala,

atas rahmat dan hidayahnya, yang telah memberikan secerca asa dan cahaya kehidupan kepada

penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa juga penulis sampaikan shalawat

bertangkaikan salam kepada nabi besar kita Muhammad SAW, semoga kita mendapat

syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu

Sosial, Universitas Negeri Medan. Skripsi ini berjudul “Sejarah Bangunan-bangunan Bersejarah

Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di Kota Medan”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kesulitan dan cobaan dalam

menyelesaikannya, dan alhamdulillah dapat segera diselesaikan sesuai keinginan semua pihak.

Banyak pihak yang memberikan bantuan bimbingan dan arahan baik secara moral, spiritual dan

material sehingga skripsi ini dapat tersusun sampai selesai. Maka pada kesempatan ini penulis

ingin menyampaikan terima kasih :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektot Universitas Negeri Medan.

2. Kepada Bapak Dr. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, beserta fungsionaris

Pembantu Dekan I, II, dan III .

3. Kepada Ibu Dra. Lukitaningsih M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah yang sudah

banyak memberikan support buat kami agar cepat menyelesaikan studinya.

4. Kepada Ibu Syarifah, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang penulis anggap

sebagai sosok Ibu di kampus , dan sudah banyak memberikan bantuan kepada penulis berupa

waktu, bimbingan, motivasi, saran-saran serta tidak bosan-bosannya untuk terus

mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
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5. Kepada Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik, saya

mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan Bapak kepada saya selama ini.

6. Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah yang tidak bosan-

bosannya membimbing saya.

7. Kepada seluruh staf dan pegawai Balitbang Kota Medan yang menyambut baik kedatangan

saya dan telah memberikan canda dan tawa serta dukungannya.

8. Kepada Bapak Hendrik beserta pegawai di Instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Medan yang telah mau bersibuk ria dalam  membagi waktu untuk berdiskusi dan

memberikan data yang mendukung penelitian saya ini.

9. Terkhusus dan teristimewa buat orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi

sepanjang hidup yaitu Ayahanda Ir. Surahman dan Ibunda Minarni, yang telah mengasuh,

membesarkan dan memdidik serta memberikan dorongan moral dan material sehingga

ananda dapat menyelesaikan studi dengan baik.

10. Kepada adikku tercinta Indah Khirunissa, Yusuf, Bayu, Fandi, Lia,Ihsan, Fahri yang menjadi

motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih Kepada Bapak/Ibu yang mau meluangkan waktunya buat saya dalam

mensukseskan penelitian ini.

12. Terima kasih kepada para pelajar yang mau memberikan waktunya buat saya dalam

mensukseskan penelitian ini.

13. Kepada seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FIS UNIMED

periode 2010-2011, dan 2012-2013 yang masih terus berproses, Yakin Usaha Sampai.

14. Kepada Kakanda-kakanda alumni dan senioren Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FIS

UNIMED, Kakanda Abdul Kadir Simorangkir, Kakanda Ahmad Akbar, Kakanda Rahmad

Zein, Kakanda Muhammad Nazri Damanik, dan Syukri Mujahid, Dedek Suhendro, Kakanda

Muhammad Syuhada, Kakanda Airul Azwan Parapat, Kakanda Ronggur Raja Doli

Simorangkirdll. Yang sudah bertebaran di seluruh penjuru Indonesia.
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15. Kepada rekan-rekan dan sahabat saya seperjuangan di Jurusan Pendidikan Sejarah Stambuk

2009 khususnya kelas A/Reguler, (Irpan, Arif, Risdam, Yasir, Novriandi, Armindo)dan tak

lupa juga Fatar dan Yudis yang banyak memberikan semangat serta masukan . Ingat dan

renungkanlah.Wisuda adalah hal yang pasti, sekarang anda yang menentukan pilihan cepat

atau lambat. Tetap Semangat...

16. Kepada abang dan kakak alumni dan senioren terkhusus 2007 dan 2008. Yang sudah

mengajar dan memanusiakan manusia.

17. Kepada adik-adik stambuk, Irma Yanti, Nurul, Reni Angraini, Aldi Syahputra, dll yang sulit

untuk menyebutkan namanya satu per satu.

18. Seluruh orang-orang yang telah memberikan do’a dan support kepada saya agar cepat

menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak.

Mengingat keterbatasan saya sebagai manusia, saya sangat menyadari bahwa isi yang di

sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segenap

kerendahan hati saya memohon maaf dan sangat mengharapkan sekali masukan dan saran yang

membangun sebagai bahan perbaikan.

Akhirul kalam, saya mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri,

masyarakat dan pembaca lain.

Alhamdulillaahirabbil‘alamiin.

Medan, Februari 2014
Penulis

Syarifuddin Surapati


