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KATA PENGANTAR 

 Semoga Allah SWT menjadikan diri kita sebagai hamba yang selalu 

mendapat hidayah, dan kita bisa selalu menjadi hamba Allah yang selalu 

bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Ucapan syukur ini 

juga terucap atas ridho Allah SWT yang memperkenankan diri peneliti hingga 

menyelesaikan perkuliahan ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi hikmah yang 

sangat mendalam agar menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang banyak. 

Sholawat dan salam juga tak lupa peneliti sanjungkan kepada Nabi Muhammad 

SAW.  

Ketika kasih sayang dan doa orang tua mengiringi saya, menambah 

semangat dan keyakinan saya dalam menyelesaikan studi S1 ini. Pengorbanan 

yang begitu tulus dari ayahanda Indra Bona Siagian dan Ibunda Fatmawati 

Nasution (Almh) yang tak dapat tergantikan menjadikan diri penulis untuk 

menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua.  

 Skripsi ini berjudul “Pematangsiantar Selama Agresi Militer Belanda I 

(1947)”. Kesemuanya ini dapat selesai berkat adanya arahan, dorongan, dan 

bimbingan dari pembimbing skripsi penulis, yaitu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, 

M.Si yang telah begitu banyak membimbing peneliti. Peneliti menyadari bahwa 

masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh 

karena itu peneliti harapkan masukan dari bapak/ibu dosen penguji, baik itu 

berupa saran maupun masukan yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi 

ini dikemudian hari.  
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 Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan 

terimakasih yang tak terhingga kepada : 

1. Ayahanda Indra Bona Siagian dan Ibunda alm. Fatmawati Nasution yang 

telah memberi semangat, dan  kasih sayang yang tak terhingga.  

2. Terimakasih kepada Bapak Prof. DR Ibnu Hajar Damanik,M.Si selaku 

rektor Unimed dan seluruh stafnya 

3. Bapak Drs. Restu M.S, Dekan dan seluruh citivas akademik Fakultas Ilmu 

Sosial UNIMED 

4. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua jurusan Pendidikan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial UNIMED serta dosen pembimbing akademik 

peneliti. 

5. Terimakasih juga kepada Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku 

dosen pembimbing membantu penulis, membimbing peneliti hingga 

peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.  

6. Bapak penguji Pristi Suhendro, S.Hum, M.Si dan Drs. Yushar Tanjung,  

M.Si 

7. Bapak/ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah membuka 

cakrawala peneliti melalui proses belajar mengajar.  

8. Buat kakak dan abangku tersayang Kak Yessi, Kak Ira, Bang Anggi dan 

Bang Bambang yang telah mendukung peneliti dalam menyelesaikan 

skripsi. Maaf selalu menjadi adik yang merepotkan semua orang dalam 

keluarga. 
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9. Buat Ibuk kos, bu Fida dan teman kos ku tercinta, teman sekamarku kak 

Cida, kak Yoko, kak Diah dan teman terbaikku Auldra Juwanika, 

Nurozaliani, Irawati., Let’s be friend Forever. 

10. Buat teman-teman tersayang dan seperjuanganku terkhusus buat Dila, 

Kuni,Felira,Fitri. Tetap bersama hingga akhir dan anak seluruh anak 

B’reguler ’09 jurusan Pend,Sejarah yang tergabung dalam AHH, Abdul, 

Mady,Ramot,Fandy,Wiby,Arif,Rahmad,Suner,Oka dan teman-teman yang 

lainny. Tetap kompak yah selalu. 

11. Buat Eoni Nisa, Noveria (Vera) dan Sha Zha yang menjadi teman sharing 

dalam berbagai hal, berbagi cerita tentang 5 Harta Karun (FTISLAND)  

kita dan yang tak terbatas (INFINITE) yang  udah kuanggap seperti 

keluarga ku sendiri. Semoga kita bisa berteman selamanya. 

12. Buat teman-teman PPL SMA Teladan 2012, terkhusus buat Wita yang 

udah mengenalkan banyak hal baru bagiku, Zahra,Gaya dll. 

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Amin.  

       Medan,       Juli  2013 

       Penulis, 

 

 

       Nurhayati Siagian 

       NIM : 309 121 057 

 

 

 

 

 

 


