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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT, Atas rahmat dan hidayahnya  

yang telah di berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan baik yang berjudul “ Proses Terbentuknya Kabupaten 

Padang Lawas Utara.’’ 

Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari sempurna baik dari segi isi tehnik penulisan, maupun nilai ilmiahnya. 

Mengingat keterbatasan pegetahuan, kemampuan,dan pengalaman.oleh karena itu 

penulis dengan rendah hati mengharapkan saran dan kritikan yang bisa 

memotivasi demi kesempurnaan skripsi ini.  

. Dalam menyususun skripsi ini  penulis banyak menerima batuan dari 

berbagai pihak yang berupa bimbingan, nasehat, arahan, dan semangat. Dan 

penulis juga menemui kesulitan,  atas berkat bimbingan Bapak /ibu dosen dan 

motivasi yang di berikan  serta doa dan kasih sayang dari kedua orang tua penulis  

dan keluaraga   Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan trima kasih   

kepada : 

1. Allah swt yang senantiasa memberikan jalan terbaik  buat penulis , 

sehingga harapan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini selesai.  

2. Ibu Dra. Lukitaningsi, M. Hum, yaitu pembimbing penulis  dan selaku 

ketua Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah meluangakan waktu dan 

mencurahkan pikiran serta perhatian sehingga penelitian ini dapat 

berjalan dengan baik. Tiada kata yang dapat penulis ucapakan selain 

trimakasih yang tak terhingga  karena dengan kesabaran dan 

bimbingannya skripsi ini dapat terselesaikan.  

3. Ayahanda tercinta Y.  Pohan Dan Ibunda tersayang  Derliana  siregar 

atas jerih payah dan pengorbanannya selama ini membimbing 

menasehati ananda agara dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. 
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Tiada yang bisa ananda berikan kepada ayah dan ibu, hanya skripsi ini 

sebagai wuujud harapan dan doa kedua orang tua penulis  selama ini 

untuk ananda.  

4. Bapak dan ibu dosen di lingkungan Jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Negeri Medan yang telah membimbing dan mengarahkan 

penulis dengan bekal ilmu untuk meraih cita-cita dan masa depan 

penulis.  

5. Ibu Drs.Hafnita Lubis M.pd selaku sekretaris jurusan Pendidikan 

Sejarah serta seluruh dosen Jurusan Pendidikan Sejarah.  

6. Terkhususnnya untuk adekku tersayang Samsuddin Pohan yang bisa 

membagi waktunya untuk kakak dan menemani kakak untuk 

meyelesaikan tugas ini trimakasih banyak tanpa kalian saya tidak bisa 

menyelesiakan tugas ini dengan baik.  

7. Bapak staf yang bekerja di kantor Bupati Padang Lawas Utara, 

trimakasih atas bantuannya dan atas motivasi yang di berikan kepada 

penulis, sehingga penulis lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas 

saya sebagai mahasiswa dan sudah memberi kemudahan untuk penulis.  

8. Kak mawar , Kak Murni,  dan Bapak makmur  yang telah membantu 

penulis dalam memberikan informasi selama penelitian di Kantor 

Bupati , trimakasih banyak atas bantuannya.  

9. Sahabat di stambuk 2009 yakni tempat curahan pikiran yang selalu 

asyik di ajak diskusi dalam rangka penyelesaian studi, penelitian dan 

rencana masa depan.  

10. Bapak Drs. Restu, MS, dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Seluruh 

Pembantu Dekan  serta stafynya dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial 

Univesitas Negeri Medan.  

11. Bapak Prof.Dr.Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Unimed 

beserta stafnya 

12. Ibu Dra. Syarifah, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus 

Dosen penguji penulis yang telah banyak memberikan motivasi dan 

kritikan di skripsi ini. 
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13. Bapak dan ibu penguji, trimakasih atas kritik dan saran selama penulusan 

skripsi ini.  

 

 

 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak trimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan penulis dengan tulus mengucapkan mohon maaf jika 

ada kesalahan dan atas kesilafan tersebut. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi 

pembaca dan bisa menjadikan bahan masukan bagi pembaca atau bagi yang 

membutuhkannya.  

 

Medan,      Agustus  2013 

Penulis  
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