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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini, yang merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Skripsi 

ini berjudul “Peranan H. Abdul Manan Simatupang Sebagai Bupati Asahan Tahun 

1966-1979”. 

Penulis menyadari bahwa  skripsi ini masih kurang sempurna, oleh karena 

itu penulis sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak berupa kritik dan 

saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh beberapa pihak, 

baik dalam dukungan doa, moril maupun materil yang setulusnya. Maka penulis 

ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua 

pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini, antara lain : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor UNIMED beserta stafnya. 

2. Bapak Drs. Restu M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNIMED.  

3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, selaku pembantu Dekan I Fakultas Ilmu 

Sosial UNIMED.  

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

Fakultas Ilmu Sosial UNIMED dan sekaligus selaku  Dosen Penasehat 

Akademik yang telah banyak memberikan arahan selama peneliti menjadi 

mahasiswa UNIMED.  
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5. Ibu Dra. Hafnita Lubis, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah 

sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan.  

6. Bapak/Ibu Dosen serta staf pegawai Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas 

Ilmu Sosial UNIMED. 

7. Bapak M. Ahyar Nasution selaku narasumber yang memberikan banyak 

informasi kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.  

8. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Ramli dan Ibunda 

tersayang Ratnawati Thahir yang selalu berjuang, memotivasi serta 

memberikan doa yang tulus dan tiada henti – hentinya mengingatkan kepada 

penulis untuk tidak meninggalkan solat dan berdoa dalam mengerjakan 

sesuatu. 

9. Untuk kakak tersayang Dita Pertiwi yang telah banyak memberikan doa serta 

dorongan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Dan juga untuk 

nenek yang selalu mengingatkan kepada penulis agar selalu berhati-hati 

dalam menjalankan sesuatu. 

10. Untuk sahabat-sahabat terbaik penulis Ismail, Rizky Andrean, Bagas, Yudi, 

Ageng, Syakdan, Surya, Rizky Hidayat yang telah banyak memberikan doa 

dan dukungannya selama penulis menyelesaikan Skripsi ini. Dan terkhusus 

untuk Dara Santry yang telah memberikan banyak dukungan dan doanya 

selama penulis menjalani perkuliahan. 
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11. Sahabat – sahabat penulis selama perkulihan Yoki fauji, Arif, Eko, Ricky, 

Hafri, Mafriza, Dwiyant, Alpian, Pidia, Nur, Ayu, Tia, Siti, Rini, Rida, Liza, 

Rita, Hari, dan seluruh keluarga besar Ekstensi Sejarah 09 yang telah banyak 

memberi dukungan, semangat dan motivasi selama proses penyelesaian 

skripsi ini dan selama perkuliahan berlangsung. Serta teman – teman 

seperjuangan Pendidikan Sejarah Rahmad, Husni, Risa, Arif Suhada, Wibi, 

Fandi yang telah banyak memberikan dukungannya, terima kasih atas 

bantuannya.  

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang berguna 

bagi kita semua.  

       

      Medan, 1 Juli 2013 
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