
KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim, dengan segala kerendahan hati dan jiwa 

penulis,  Puji dan syukur penulis kepada sang Pemilik Asmaul Husna ALLAH 

SWT yang masih memberikan penulis udara kehidupan di dunia ini, tatkala 

menyelesaikan sebahagian kewajiban di Dunia ini terkhusus di dunia pendidikan 

yang penulis geluti. Shalawat beriringkan salam penulis sampaikan kepada Nabi 

Junjungan Umat Islam Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk golongan 

umat yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak dan bisa berdampingan di 

Surga kelak dengan Beliau. 

Skripsi ini berjudul “ Identifikasi Bangunan – Bangunan Peninggalan  

Bersejarah di Kabupaten Serdang Bedagai”, sebagai tugas akhir mengikuti 

Pendidikan Jenjang S1. Penulis sadari dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna, penulis berharapa kedepannya banyak karya- karya yang 

bermunculan yang lebih baik lagi. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada insan – insan 

luar biasa yang menurut penulis telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini ; 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si. Selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

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

3. Bapak dan Ibu pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

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

yang telah banyak memeberikan arahan dan motivasi daalm penyelesaian 

Skripsi ini. 

5. Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah dan sebagai Dosen pembimbing Skripsi yang telah sabar dalam 

menghadapi keluhan kesah penulis, meskipun terkadang penulis takut 



untuk di cereweti tapi itu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Dra. Flores Tanjung MA, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah banyak memberikan wejangan – wejangan kepada penulis yang tiada 

hentinya menghimbau untuk menjadi Guru Sejarah yang Profesional dan 

jangan menjadi Guru Sejarah yang turi-turian. 

7. Dr. Hidayat M.Si, selaku penguji skripsi penulis yang telah banyak 

memberikan masukan – masukan di skripsi penulis. 

8. Dr. Samsidar Tanjung M.Pd, selaku Dosen Penguji Skripsi penulis yang 

keibuan dan tegas dalam berbicara yang telah banyak memberikan kritik 

dan saran di skripsi penulis. 

9. Syahrul Nizar S, M.Hum MA dan ibu Ika Purnama Sari S.Pd M.si sebagai 

notulensi dan saksi atas berlangsungnya sidang Skripsi penulis, 

10. Dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah 

banyak memberikan ilmu-ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar 

biasa kepada penulis. 

11. Bapak Ekin Tumanggor yang telah bersedia membantu dan memberikan 

data – data kepada penulis 

12. Teristimewa kepada Orang tua Penulis, Ayahanda Suradi dan Ibunda 

Rateni. Semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang yang tulus dan segala 

jerih payah Kucuran keringat kalian berdua yang tak pernah kalian 

perlihatkan di mata penulis hanya bisa penulis balas dengan senyuman 

kecil indah ketika anak mu ini bisa menyandang gelar Sarjana. Dan semua 

ini adalah persembahan abadi Penulis kepada kalian berdua ayah dan ibu 

penulis tercinta. 

13. Kepada kakak dan adik-adikku tersayang, Sulastri, Ade Trin Surya, Maya 

Liana, Adit Prasetia, yang telah memberikan semangat kepada Penulis 

dengan guyonan-guyonan lepas nya selama ini dan Ponakan ku Siti 

Assyifa yang selalu memberikan candaan kepada penulis dan juga kepada 

seluruh keluarga Besar penulis. 

14. Terkhusus buat Ichsan Syuhada Matondang S.Pd yang selalu setia 

memberikan kasih sayang nya dan mensupport penulis tatkala penulis 



mulai jenuh untuk menulis, terimakasih buat hari – hari nya selama ini 

hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

15. Kepada sahabat-sahabat penulis tercinta Nasria Husni, Mehawani Rosi,                                   

(Three Angel)  dan juga Rara, Ervi, Monicha, Nitha, Bunda Diana, Midar, 

Meylina, Devita, Yosepin,  dan teman – teman lainya yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberi 

masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Suka dan duka yang 

telah kita jalin bersama selama ini akan menjadi kenagan kita di masa 

depan kelak dan tak akan penulis lupakan. 

16. Teman – Teman Seperjuangan A,B Reguler dan Ekstensi 2009 atas 

lelucon-lelucon yang di torehkan yang tak langsung menjadi penambah 

inspirasi penulis. 

17. Kepada teman –teman 1 kontrakan jl. Gurila, Gg. Suka Damai Linkungan 

III, Manja, Sukma, Nur, Rika, kak Ria, Mela, kak Fitri, kak Qori, 

terimakasih atas dukungan nya selama ini dalam membantu penyelesaian 

skripsi ini. 

18. Teman – teman PPLT  SMP N.1 Sipispis nanda, eno, lina, kiki, manja, 

wahyudi, arif, Dian, Al, Eko, Abdi, Meri, dan Feri terimakasih atas 

motivasinya selama ini. 

19. Kepada para Informan- informan yang telah senang hati untuk penulis 

wawancarai. 

 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita 

semua, khususnya bagi dunia pendidikan sejarah serta bagi siapa saja yang 

membacanya. 
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