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Assalamu’alaikum Wr.Wb Puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah 

SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya yang tak terhingga berupa kesehatan serta 

kemampuan berfikir sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manfaat 

Meriam bagi masyarakat sebagai peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di 

Kabupaten Batubara” 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 
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mengharapkan kritik dan sumbangan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. 
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memberi banyak masukan dan saran bagi penulis. 
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memberikan masukan dan saran untuk penulis.  

7. Seluruh bapak dan ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah membagi ilmu 

pengetahuan dan memperlancar penyelesaian skripsi ini. 

8. Kawan-kawan di (PUSSIS) Pusat Studi Ilmu Sejarah dan Ilmu Sosial Lainnya seperti 

Bang Ramadhan Julianto S.Pd, Bang Ater Budiman Sinaga yang segera mendapat 

gelar M.Si, Saudara Hendri Dalimunthe S.Pd yang selalu setia menemani di saat suka 



dan duka serta adinda-adinda Tari, Pidia, Iki, Nuri, Nur yang menjadi penghibur di 

kala fikiran sedang tak mampu untuk berfikir dan tak lupa pula atas secangkir kopi 

yang dengan ikhlas adinda buat untuk santai sejenak, sehingga dengan aktivitas yang 

tanpa kita sadari mampu menghantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teristimewa terhadap kedua orang tua saya Bapak T. Simorangkir dan Ibunda tercinta 

Hj. Nautir Siregar, yang tiada hentinya menasehati saya dan tiada lelah mencurahkan 

kasih sayangnya kepada penulis serta telah bersedia bekerja keras memberikan yang 
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S.Pd yang telah banyak mendewasakan fikiran penulis tentang Dinamika kampus. 
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15. Sejenak tersenyum ketika menuliskan nama engkau di helaian lembaran kata 
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untuk menyelesaikan perkuliahan, tanpamu mungkin sekarang ini aku masih terjebak 

dalam ruang kesombongan emosional yang sangat berlebihan. Terima kasih karena 

telah menjadi cahaya di tengah-tengah pupusnya impian yang sempat terkubur. insya 

Allah dengan selesainya tugas akhir ini kedewasaan untuk berfikir bertambah guna 

mendapatkan keberhasilan yang layak untuk di kita semai. 
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