
 

 

KATA PENGANTAR 

Rasa syukur tiada terkira penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah 

mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “ Interpretasi Isi Surat Kabar Soeara Iboe 1932 Terbitan Sibolga 

Provinsi Sumatera Utara” skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan pada jurusan Pendidikan Sejarah Universitas 

Negeri Medan. 

Selama penulisan proposal skripsi ini penulis banyak menemukan tantangan, 

akan tetapi karena berkat dari Allah SWT, dan bantuan maupun motivasi dari orang-

orang terdekat penulis, maka proposal skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis 

mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua 

penulis yang tercinta Larto Kasidi / Ningsih, serta Adik dan seluruh keluarga besar saya. 

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak              Dr.phil 

Ichwan Azhari,M.S selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak memberikan 

waktu untuk membimbing penulis hingga selesainya proposal skripsi ini dengan baik.  

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Dr. H. Restu,MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

3. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua jurusan pendidikan sejarah 

UNIMED sekaligus sebagi dosen penguji. 

4. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku sekertaris jurusan 

pendidikan sejarah UNIMED 



 

 

5. Ibu Dra.Flores Tanjung, MA selaku dosen pembimbing akademik ( PA) 

sekaligus dosen penguji skripsi. 

6. Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku dosen penguji skripsi. 

7. Keluarga besar penulis, nenek dan kakek, adikku Charina Gladyensi, Vira 

Alya Ronadita, dan adikku Radic Sepcenko, paklek dan buklek serta 

sepupuku. 

8. Herman F yang selalu setia menemani dan memotivasi  penulis selama di 

bangku SMA sampai ke perguruan tinggi. 

9. Abang dan teman-teman di pussis Bg Madan, Bg Hendri, Bg Ater, Kak 

Apri, Bg ronggur, cosmos, Pak Eron yang selalu membantu dan 

memberikan ilmu serta nasehatnya kepada penulis. 

10. Teman-teman pend. Sejarah A Eks 09 Nurhikmah, Refnida, Ayu, Sifa, Rini, 

Novita dan lainnya yang telah menemani penulis selama dalam perkuliahan. 

11. Teman-teman rela 116 lantai 3 Bg Souza, Elly, Bg Rio, Lince, Bg Herbin, 

Bg Jhon, Tresia, dan yg lain yang telah menemani penulis mengerjakan 

skripsi ini. 

12. Teman-teman ku dikampung Fatiman (Lek Man), Tami, Fitri ( Tante ), 

Rinni( Moylink), Bunda Cici yang sudah menemani penulis selama 

menempuh pendidikan sekolah mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi 

negeri. 

 

 



 

 

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca yang tentu bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di 

kemuan hari. Penulis berharap proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak dan akhir kata penulis mengucapkan terimah kasih. 

Medan, Juli 2013 

Penulis, 
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