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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 

mampu 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. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku dosen pembimbing, saya dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kehidupan Bangsawan 

Kesultanan Asahan Setelah Revolusi Sosial 1946”. Peneliti menyadari bahwa 

masik banyaknya kekurangan yang dialami 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 Paiman Darmawan dan Ibu saya Lina Gustimar Hasibuan, yang 

telah memberikan semangat dan biaya yang tidak terhitung. 

2. Kepada Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku dosen pembimbing yang 

telah banyak membantu memberikan masukan dan semangat sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

3. Kepada bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen pembimbing akademik. 
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4. Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, MS 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 abang, kakak dan adik tersayang Panji Agung Darmawan, Sukma 

Dwi Mustika, Lily Indah Zahra dan Vivie yang telah membantu dan 

mendukung peneliti dalam penyelesaian skripsi. 

8. Buat teman dekat saya Fandi Gomex dan Rio Kecap yang selalu ada disaat 

peneliti mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi ini. 

9. Buat adik-adik stambuk „010 Pendidikan Sejarah, Saulina Ocktavia 

Naibaho, Deva Manurung dan Putri Hasanah yang banyak membantu 

peneliti. 

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

kebaikannya, Abdul, Felira, Dila, Warjukni, Arif Komting, Jefri Paha 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 Adika Nugraha dan Rahmad yang telah membantu peneliti dalam 

pencarian narasumber. Dan bagi Armendo dan Andiko yang menjadi 

teman satu perjuangan pada saat seminar proposal. 
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12. Buat kakak Dini Wariastuti anak ‟08 yang mana skripsinya membantu 

peneliti. 

13. Buat teman-teman satu warnet Bang Adi, Bang Lilik, wira dan Ozi yang 

selalu mendukung peneliti. 

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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