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KATA PENGANTAR   

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, 

karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Meningkatkan Persepsi Siswa Tentang Peanfaatan 

Situs dan Peninggalan Sejarah Kota Medan Sebagai Sumber Pembelajaran 

Terhadap Minat Siswa Belajar Sejarah Di SMA Negeri 16 Medan”. 

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang saelama 

ini penuh perjuangan membesarkan, mengarahkan, membimbing serta 

memberikan motivasi kepada penulis. Terima kasih untuk semuanya. Semoga 

Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan serta rezeki kepada keluarga 

kita.  

 Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Namun 

atas dukungan, saran dan semangat dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi 

ini dapat diselesaikan. Maka pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati, 

penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Dr. H. Restu, M.S beserta seluruh 

staffnya. 

3. Kepada ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua jurusan Pendidikan 

Sejarah yang selalu memberikan saran dan masukan kepada penulis. 
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4. Kepada Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran dan 

bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Kepada Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku Dosen Pembimbing 

Akademik dan dosen penguji yang sudi meluangkan waktunya untuk 

berdiskusi dengan penulis serta memberikan masukan,motivasi dan 

bimbingannya selama ini kepada penulis. 

6. Kepada Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis selaku Sekretaris Jurusan dan 

Dosen Penguji yang banyak memberikan perhatiannya, masukan, arahan, 

bimbingan dan semangat kepada penulis. 

7. Kepada Ibu Dra. Syarifah M.Pd selaku Dosen Penguji yang dengan kritis 

mengoreksi tulisan ini dan memberikan masukan – masukan yang sangat 

penting selama proses penulisan skripsi ini. 

8. Kepada seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang menjadi inspiratif 

bagi penulis.  

9. Terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 16 Medan, staf, guru maupun 

pegawainya serta adek – adek SMA Negeri 16 Medan yang bersedia 

memberikan kesempatan pada penulis untuk memberikan informasi selama 

penulis meneliti. 

10. Kepada kakak – kakakku yang perhatian, adikku, keponakan serta seluruh 

keluarga besar yang juga ikut memotivasi dan memberikan semangat penulis. 

11. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terkasih Iman 

Santosa yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama ini. 
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12. Kepada sahabat terbaikku di Jurusan Pendidikan Sejarah stambuk 2008 yang 

selalu memberikan bantuan, semangat melalui yel – yelnya dan masukan 

kepada penulis: Mulyani Sabatini, Wowo (Afriyani), Kang Sule alias 

Mamang (Harun), Abdul Haris Nasution, Rio Aditya Sitinjak, Ahmad 

Tarmidzi Purba, Betti Helen, Resnawati Simbolon, Mak Betha (Betharia), 

Mak Desi (Desi Natalia), dan banyak lagi yang tak mungkin disebutkan satu 

persatu. Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama ini. 

Semoga kita semua dilimpahkan kesuksesan di masa depan. Amin ya rabb. 

13. Kepada abang/kakak, kawan seperjuangan serta adek – adek stambuk di 

jurusan pendidikan sejarah atau dimana saja: Ramadhan Julianto, Kak Lye 

Tie, Bang Madji, Kak Santi, Kak Tetty Sigalingging (Tisa), Doble Agus 

(Agus Salim dan Agus Susanto),  Erviana, Nurlela, Sela, Nurhikmah, Tia, 

Refnida, Leo Sihotang, Dek Fitty dkk dan masih banyak lagi yang tidak dapat 

di absen satu persatu yang turut serta memberikan semangat cetaaaar 

membahana kepada penulis. 

Pada akhirnya penuli ssekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada 

semua pihak atas kritik, saran, bantuan dan semangat yang diberikan kepada 

penulis demi terselesaikannya tulisan ini. Penulis sangat berharap tulisan ini 

memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.  

Medan,  Agustus 2013 

Penulis, 

 

 

Siti Khadijah 

NIM. 308 121 143 


