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KATA PENGANTAR 

  Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

yang senantiasa telah memberikan berkat dan rahmatNya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat bagi penulis 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Skripsi ini berjudul “ Sejarah 

Perkeretaapian di Pematang Siantar (1915-1942)”. 

 Skripsi yang indah ini saya persembahkan kedua orang tua saya 

Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selalu berjuang, memberikanku dukungan, 

memberi motivasi serta memberikan doa yang tulus tiada hentinya kepada 

penulis. Terima kasih banyak Ayah dan Ibu yang telah menjadi orang tua 

terbaik. Semoga di masa yang akan datang saya menjadi orang yang sukses dan 

bisa membanggakan kalian. 

  Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, 

oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak 

berupa kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan 

skripsi ini. 

  Dalam penyusunan skripsi ini juga penulis banyak dibantu oleh 

beberapa pihak, baik dalam dukungan doa, moril maupun materil yang 

setulusnya. Maka penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian skripsi 

ini, antara lain : 
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1. Bapak Prof. Ibnu Hajar selaku Rektor Unimed 

2. Bapak Drs. Restu M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Unimed. 

3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, selaku pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu 

Sosial Unimed. 

4. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial Unimed  

5. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, Msi, selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah yang telah banyak memberi motivasi dan 

bimbingannya hingga skripsi ini selesai. 

6. Ibu  Dra. Syamsidar Tanjung, M.pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan 

bimbingan serta bantuan yang tak terhingga kepada penulis sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan. 

7. Bapak Drs. Ponirin, M.si  selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

banyak memberikan arahan dan motivasi selama peneliti menjadi 

mahasiswa. 

8. Bapak/ Ibu Dosen serta staf pegawai Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas 

Ilmu Sosial Unimed. 

9. Bapak Pasaribu selaku narasumber yang telah memberikan banyak 

informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

10. Untuk yang terkasih Siti Khadijah yang selalu memberi semangat dan 

motivasi lebih sehingga skripsi ini selesai.  
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11. Untuk sahabat-sahabat terbaik penulis Sejarah Reguler 2008, Rio , 

Syahnan, Agus Black, Draco, Pomo, Eduana, Kuduk ,Amrin, Zhogul , 

Dolin, Tonggo,Harun, Haris, Mulyani. jonathandan lain-lainnya yang tidak 

mungkin penulis sebutkan semua. Terima kasih untuk kebersamaan yang 

telah kita jalin selama ini teman-teman. 

12. Untuk adik-adik stambuk, Armendo , Leo, Catur , Udin ,Novita dan lain-

lainnya. 

13. Untuk teman-teman Management magic talents club, Fatamorgana 

Magician, dan magician-magician kota medan. Semoga kita sukses 

dikemudian sesuai dengan cita-cita kita masing-masing. 

Penulis berharap kiranya skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat 

dan berguna untuk kita semua. 

Medan,23 Agustus 2013 
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