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KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanirrahim, Assalamu Alaikum Wr. Wb, 

      Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 

berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai (2004-2013)”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa jenjang S1 pada program Studi Pendidikan 

Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

      Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak mengalami 

hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun dengan adanya bimbingan, 

bantuan, saran, serta kerjasama dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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 

UNIMED dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, serta meluangkan waktu 

dalam membimbing penulis. 
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5. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis ,MSi, selaku sekertaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah dan pembimbing akademik penulis, saya meminta 

maaf atas kelakuan saya yang kurang berkenan di hati ibu. 

6. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, MSi, Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, 

MS, dan Bapak Tappil Rambe  selaku penguji yang telah banyak 

memberikan masukan maupun saran kepada penulis selama penyusunan 

skripsi. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah, terima kasih atas didikan dan 

ilmu yang diberikan kepada penulis. 

8. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta 

Ayahanda Saiman dan Ibunda Manisem, atas didikan, dukungan, curahan 

kasih sayang yang tak terputus dan tak terhingga kepada saya, dan tempat 

saya berkeluh kesah selama ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah 

Swt.  

9. Buat keluargaku, kakak dan adik penulis serta keluarga besar yang telah 

memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis. 

10. Terimaksih buat orang yang special Edi Syahputra, yang telah mengisi 

hari-hari saya, memberikan kasih sayang, dukungan, dan motivasi hingga 

terselesainya tugas akhir ini.    

11. Terimakasih kepada sahabat dan teman-temanku seperjuangan kelas B-

Reguler 2009 dan tentunya pasukan AHH (Anti Huru Hara): Warzukni, 

Miladila jayanti , Felira ,Nurhayati, Madi , Komting Arif, Fandi,  Abdul , 

Wibi, Vina, Mei, Dian, Hotnida, Melda, Heri, dan lainnya yang tidak bisa 

penulis sebut satu per satu.. 
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12. Buat anak kost al’kintifun, kak nisa, rimbi, timeh, har, ema, vivi, dan adik-

adik kos terimakash buat kebersamaannya, motivasi dan semangat yang 

diberikan kepada penulis. 

13. Terimakasih juga kepada teman-teman PPLT AKP Galang, Ema, Hida, 

Madam, Melti, Meli, Bas, dan Amin yang telah berbagi suka dan duka 

selama PPL. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat 

kesalahan dan kekhilafan dalam bentuk bahasa penyampaian, teknik penulisan 

dan masih kurang ilmiah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan penulis. Oleh karena itu, besar harapan penulis agar para pembaca 

memberikan masukan berupa kritik dan saran yang bertujuan membangun 

kesempurnaan skripsi ini guna meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita 

kedepan. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. 

Akhirulkalam Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

        Medan,    20 Juli 2013 
        Penulis 
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        NIM. 309121023 

 
 
 


