
KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan rasa syukur yang tiada hentinya kepada Allah SWT 

atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul ”Pola 

Pemukiman Masyarakat Pada Masa Kolonial Belanda di Sidikalang Kabupaten 

Dairi (1908-1942) ”  sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Pendidikan Sejarah. Kemudian tak lupa penulis ucapkan shalawat beriring salam 

kepada nabi kita tercinta Muhammad Saw. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidaklah terlepas dari dari segala 

bantuan beberapa pihak yang dengan tulus memberikan bimbingan berupa kritik, 

saran, arahan serta semangat kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan 

terima kasih banyak kepada : 

1. Bapak Prof. Drs. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan beserta staf pegawai lainnya. 

2. Bapak Drs. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan yang telah banyak membantu penulis dalam 

kepentingan berbagai pengumpulan berkas untuk keperluan administrasi 

perkuliahan hingga selesai. 

4. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis 

sekaligus sebagai Dosen Pembanding Utama, terima kasih atas semua arahan 

dan saran yang bermanfaat yang diberikan kepada  penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

penulis, terima kasih banyak untuk segala bimbingan berupa saran, kritik, 

serta arahan-arahan bermanfaat yang diberikan kepada penulis mulai dari 

penulisan rencana penelitian hingga sampai kepada selesainya penyusunan 

skripsi ini. 



6. Ibu Dra. Flores Tanjung, MA sebagai Dosen Pembanding Ahli saat seminar 

proposal penulis, terima kasih atas kritik, saran, dan arahan bermanfaat yang 

diberikan kepada penulis dalam berbagai hal. 

7. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Dosen Pembanding bebas penulis, 

terima kasih atas segala kritik, saran, dan arahan yang membangun bagi 

penulis. 

8. Bapak dan Ibu staf pengajar jurusan Pendidikan Sejarah, terima kasih atas 

segala jasanya yang telah diberikan kepada penulis selaku mahasiswa di 

jurusan Pendidikan Sejarah. 

9. Pihak Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yang telah memberikan izin 

kepada penulis untuk mengadakan penelitian di kota Sidikalang hingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

10. Teristimewa untuk Ibunda Darmini dan Ayahanda Kino Leong yang penulis 

sayangi. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti 

kepada penulis sehingga menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk 

menyelesaikan pendidikan ini hingga akhir perkuliahan. 

11. Teristimewa untuk Wawak Riswan dan Wawak Rismauli Lingga yang penulis 

sayangi. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti 

kepada penulis sehingga menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk 

menyelesaikan pendidikan ini hingga akhir perkuliahan. 

12. Untuk saudara-saudara penulis, kepada adik tersayang Nafia Sari dan Nola 

Fitrianis terima kasih banyak atas segala bantuannya baik moral dan materil 

hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.  

13. Untuk saudara-saudara penulis, kepada adik-adikku Rahman Eka Triyansyah 

Putra, Putri Dewi Astuti, dan Monika Yulianti. Terima kasih banyak atas 

segala bantuannya baik moral dan materil hingga penulis dapat menyelesaikan 

pendidikan ini.  

14. Untuk orang terdekat penulis, kepada Pratu Suheri yang selalu menemani, 

memberikan saya dukungan, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 



15. Untuk sahabat-sahabat ku tercinta dan tersayang selama masa perkuliahan, 

Rara Khalidazia, Erviana Aisyah Lubis, S.Pd, dan Monika Sari S.Pd terima 

kasih banyak atas segala keceriaan dan kebahagiaan selama masa perkuliahan, 

begitu banyak bantuan dan segala kenangan tak terlupakan yang telah kalian 

berikan kepada penulis. 

16. Untuk teman-teman semasa perkuliahan kelas A/Reg Stambuk 2009, terima 

kasih banyak kawan atas segala kenangan-kenangan indah kita yang takkan 

terlupakan. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dimana 

pun berada. Amin. 

17. Untuk abangda Pratu Puguh Setiawan dan teman penulis Dian Lestiani terima 

kasih banyak atas segala keceriaan dan segala bantuan yang telah diberikan 

kepada penulis. 

18. Untuk teman-teman PPLT SMP Negeri 1 Sumbul (Olotci, Resni, Ida, Eva, 

Fransisko, Janri, Seru, Andro, Iin, Evi, Desi, Dewi, dan Parningotan) terima 

kasih untuk masa-masa indah kita selama PPL dan kenangan-kenangan indah 

tak terlupakan. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan 

dimana pun berada. Amin. 

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini, namun penulis sadar akan kelemahan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa. Untuk itu penulis berharap pembaca dapat memberi saran 

dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam menambah informasi 

dan khasanah ilmu pendidikan. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bukan 

hanya bagi saya melainkan bagi semuanya. 
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