
KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmannirrohim, Dengan segala kerendahan hati penulis 

memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT  pencipta alam semesta, yang telah 

memberikan rahmatnya , serta kesempatan dan kekuatan jasmani dan rohani bagi 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat 

beriringkan salam penulis sampaikan kepada Nabi Junjungan Umat Islam 

Muhammad SAW yang telah membawa ajaran islam yang sesungguhnya, semoga 

kita termasuk dalam kelompok beliau sebagai umatnya yang beriman dan 

mendapatkan syafaat beliau di yaumilmahsyar kelak. Skripsi ini berjudul “ Reaksi 

Masyarakat Rantau Prapat Labuhanbatu Tentang Berita Proklamasi 1945. Penulis 

menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih 

banyak yang penulis perlu diperbaharui, penulis berharap kedepannya banyak 

karya-karya yang lebih bagus lagi. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada rekan-

rekan yang telah banyak memberi bantuan, dorongan, motivasi, serta semangat 

yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan segala 

kendala-kendala yang dihadapi dari awal melakukan penelitian sampai akhirnya 

penulis dapat menyelesaikannya menjadi sebuah skripsi.  

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

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

dan jajarannya. 

2. Bapak Dr. Restu, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan 

3. Bapak/Ibu Pembantu Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan 

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

sekaligus Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan motivasi 

dan arahan terhadap penulis. 



5. Ibu Dra.Hafnita Sari Dewi Lubis,M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Sejarah 

yang telah banyak memberikan arahan kepada Penulis. 

6. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik 

dan banyak memberikan masukan-masukan, arahan-arahan serta motivasi 

dalam penyelesaian Skripsi ini. 

7. Para Penguji Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd dan Bapak Dr. Hidayat, M.Si 

selaku Penguji yang telah memberi banyak saran untuk memperbaiki dalam 

penyusunan perbaikan skripsi. Serta seluruh Bapak/Ibu Dosen dan 

admnistrasi di Jurusan pendidikan Sejarah UNIMED yang telah membagi 

ilmu melalui proses belajar mengajar selama beberapa tahun, saya ucapkan 

terima kasih atas bimbinganya. 

8. Teristimewa kepada Ayahanda Drs. Bisman Siregar dan Ibunda Julie Fatma 

Hasibuan yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, motivasi, 

dukungan, jerih payah yang tidak ternilai harganya serta selalu mendo’akan 

saya semua itu sangat berarti dan sangat membantu saya selama saya 

menjalani perkuliahan hingga selesai dengan menyandang gelar Sarjana. 

Terimakasih juga kepada Suamiku Tercinta Ibram Sabdani Ritonga SE, yang 

selama ini banyak membantu dan memberi motivasi, serta memberikan kasih 

sayangnya kepada penulis.dan buat anakku Sultan Farid Attallah Ritonga 

yang selalu memberikan senyuman sehingga Bunda semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

9. Terimakasih kepada Kantor Bappeda Labuhanbatu yang telah bersedia 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta kepada 

Responden yang telah membantu didalam memberikan data yang diperlukan 

dalam penulisan skripsi.   

10. Terimakasih kepada para Informan Penulis yang telah memberikan informasi 

serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Terimakasih juga kepada abanghanda Julman Affandi,Athman stia Soendana 

S.Sos, serta Kak Elis Mayanti SE. serta eda Popo dan Yunita,bg Jefri. selama 

ini memberi motifasi dan sangat banyak membantu. Serta keponakan ku 



Popy,Fatan,cha-cha,Nazwa,Salwa yang lucu-lucu.Semoga Allah membalas 

semua kebaikan kalian. Amin. 

12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis, Rita Musrifah, Kartika Dewi, 

Devita syahfitri, Lisdawana Sirait, Nur Hikmah Siregar, Margaretha Pardede, 

Wilda Ramadhani, Tia Anugrah. yang selama ini telah banyak membantu dan 

memberi dukungan serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Serta terimakasih kepada Buk Nuraisyah, Uda 

Dani Habra, Bg Aed,Kak Amil,Buk Rita,uda Anto,Kak Wulan,Tulang Bawan 

terima Kasih Banyak atas Dukunganya slama ini. 

13. Terimakasih buat teman-teman penulis, Angkatan 2009 Ekstensi Jurusan 

Pendidikan Sejarah dan Teman-teman PPLT Kisaran. 

 

 

Medan,   Februari 2014 
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