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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur peneliti ucapkan hanya kepada Allah SWT, pemelihara 

seluruh alam semesta. Yang atas limpahan ramat, taufik dan hidayah-Nya, peneliti 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tidak lupa pula terima kasih 

kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam 

pengerjaan skripsi ini.  

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh 

Ibu Dra. Flores tanjung,MA selaku dosen pembimbing. Saya dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “Kondisi Stabat Dari Masa 1823 - 2013”. Peneliti 

menyadari bahwa masik banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. 

Maka dari itu peneliti berharap adanya masukan dari bapak/ibu dosen penguji 

demi kemajuan skripsi ini di kemudian hari. 

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka peneliti mengungkapkan 

rasa terima kasih kepada : 

1. Ayah saya Waris, SH dan Ibu saya Sutrisniwati, yang telah memberikan 

semangat dan biaya yang tidak terhitung. 

2. Kepada Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku dosen pembimbing yang 

telah banyak membantu memberikan masukan dan semangat sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

3. Kepada bapak Dra. Hafnita SD Lubis,M.si selaku dosen Pembimbing 

Akademik. 
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4. Bapak Drs. Ponirin,M.Si selaku dosen penguji dan ibu Dra. Lukitaningsih, 

M.Hum yang menjadi dosen penguji dan sebagai ketua jurusan Pendidikan 

Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNIMED. 

5. Bapak/Ibu dosen jurusan Pendidikan Sejarah yang mana telah menambah 

pengetahuan saya selama masa perkuliahan. 

6. Bapak Drs. Restu M.S, Dekan dan seluruh citivas akademik Fakultas Ilmu 

Sosial UNIMED 

7. Buat kakak dan adik tersayang  Ika Puspita dan Dwi Rendra Graha yang 

telah medoakan dan mendukung peneliti dalam penyelesaian skripsi. 

8. Buat teman dekat saya Gunawan Wibisono Darmawan, Rio Capriyogi 

Marbun dan Oktasep AS yang selalu ada dan memberikan semangat disaat 

peneliti mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi ini. 

9. Buat pacar saya Putri Hasanah dan adik-adik stambuk ‘010 Pendidikan 

Sejarah, Saulina Ocktavia Naibaho, Deva Manurung, Mawardi yang 

banyak membantu peneliti. 

10. Buat teman-teman sekelas yang tidak bisa saya lupakan jasa dan 

kebaikannya, Abdul, Felira, Warjukni, Arif, Jefri, Mora dan masik banyak 

lagi teman-teman sekelas yang tergabung dalam AHH (Anti Huru Hara) 

yang mana tidak dapat dituliskan satu persatu. Serta teman-teman 

seperjuangan dari kelas A regular dan A,B ekstensi. 

11. Buat Hendra , Riski Kodok, Yuda Lewot yang telah membantu peneliti 

dalam pencarian narasumber. 

12. Buat Rahmad yang mana skripsinya membantu peneliti. 
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13. Buat teman-teman satu kampung saya Dedek, Amril, dan Alpin, Ade 

Panjang, Bayu Jawa yang selalu mendukung peneliti untuk segera 

menyelesaikan Skripsi ini. 

Sebagai penutup kalimat, peneliti sangat berterima kasih kepada seluruh 

pihak atas masukan yang bertujuan untuk membangun penulisan skripsi ini. 

Semoga apa yang dituliskan oleh peneliti dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca. Amin. 
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