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KATA PENGANTAR
Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa, Tuhan Yang Maha Esa,
yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keberadaan Terminal Sambu di Kota
Medan (1966-2014)”
Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus
diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana di Universitas Negeri Medan. Dalam
penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan - kekurangan baik
dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan
pengetahuan dan kemampuan dari penulis sendiri. Oleh karena itu, untuk
kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun
dari berbagai pihak.
Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari
berbagai pihak baik secara moral, spritual maupun material sehingga skripsi ini dapat
tersusun sampai dengan selesai. Secara khusus, penulis menyampaikan ucapan
terimakasih kepadakeluarga yang sangat penulis cintai dan sayangi. Ayahanda J.
Hutabarat, Ibu tercinta R. Panjaitan yang selalu memberikan Doa dan dukungan
kepada penulis. Semoga Allah Bapa selalu memancarkan Cahaya Cinta kasih-Nya
kepada ayah dan ibu. Juga tidak lupa, untuk adik-adik saya tersa yang Doan
Hutabarat dan Jimmy Hutabarat semoga kelak kita menjadi orang sukses yang bisa

ii

membangakan orang tua. Beserta seluruh keluarga yang tidak mungkin penulis sebut
satu per satu.
Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :


Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik M.Si selaku rektor Unimed dan
seluruh stafnya.



Bapak Dr. Restu, Ms selaku Dekan Fakultas, serta Pembantu Dekan I
ibu Dra Nurmala Berutu, M.Pd serta semua staf di Fakultas Ilmu Sosial.
Terima kasih untuk kemudahan yang telah diberikan selama proses
penyusunan berkas



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

serta

Dosen

Pengujiskripsi

penulis.

Terimakasih

atas

kemudahan, bimbingan serta ilmu yang ibu berikan kepada saya mulai
dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.


Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si selakusekretaris Jurusan Pendidikan
Sejarah. Terima kasih atas berbagai kemudahan yang ibu berikan kepada
saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M. Pd Siselaku Dosen Pembimbing Skripsi.
Terimakasih atas kesabaran ibu yang telah membimbing saya dalam
penyelesaian skripsi ini. Trimakasih juga untuk segala bantuan yang Ibu
berikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan umur panjang,
kesehatan dan kebahagiaan untuk Ibu.
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Bapak Drs. YusharTanjung M.Si selaku Dosen Penguji dan Dosen
Pembimbing Akademik. Terimakasih untuk segala bantuan yang bapak
berikan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Kiranya Tuhanlah
yang membalas jasa-jasa bapak yang telah membimbing saya dari awal
kuliah hingga saat ini



Seluruh Bapak/Ibu dosen dilingkungan program studi Pendidikan
Sejarah. Terima kasih atas ilmu, bimbingan serta arahan yang diberikan
selama penulis mengenyam pendidikan



Kepada teman-temankelas EKSTENSI SEJARAH 2010, yang kitaberi
label “ESJA” Devi Siahaan, Rita Haryani, Hartini, Hasnaini Rosanda,
Azlisa Helmi Nasution,Evi Berutu, Fahrunnisya, Maria Debora, Nelita
Nababan, Valentina Sembiring, Nurul Amalia, Adam Zaki, Mawardi,
Sherli Vani, Yosi Mardiana Siahaan, Nila Sartika Tanjung, Aryani
Lubis, Asima Tambunan, Deva Manurung, Saulina Naibaho, Putri
Hasanah, Novia Maslina, Deli Novia Manurung, Novi Wulansari, Rizki
Niara, Emmy Alvionita, Astuty Mendriani, Ester Aritonang.



Kepada “ESJA BOYS”, kawan laki-laki di kelas tercinta; Rades Lasta
Simbolon, Sahatma Rumahorbo, Treboy Nababan, Marihot Sianturi,
Ahrasani Purba, Berkat Gea, Jonatan Parhusip, Reinhard Situmeang,
Jenri Limbong, JanuariPurba, M.Rozi, Risky Evendi. Terimakasih buat
persahabatan kita, untuk setiap pengalaman dan petualangan yang telah
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kitalakukan. Semoga kelak menjadi orang yang sukses, dan berguna
bagi keluarga, teman, dannegara, dan tidak lupa juga semoga kelak jadi
ayah yang baik buat tanak-anaknya.


Kepada sahabat satu kost Charly Simatupang, Jems Simorangkir, Ando
hutagalung, Marco Purba, Radiaman L. Gaol, RilasSinaga, Reinhat,
Bukbersijabat, Duhoato, Endang, maridaSinaga, Margaret, Rafael
Sinaga, Robertus Sinaga, serta kak Rina. Terimakasih atas semua
dukungan yang telahdiberikan kepada penulis.



Kepadakawan – kawan Paduan suara Saroha Voice, terimakasih buat
pertemanan kita, untuk setiap pelayanan yang kita lakukan. Semoga kita
selalu diberkati dalam pelayanan-Nya.



Bapak Pantun Napitupulu selaku kepala Terminal Sambu beserta
Stafnya terimakasih atas seluruh kemudahan yang telah diberikan
kepada penulis.



Semua narasumber yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini. Bpk. Panusunan, Bpk. Rizal, dan ibu MeldaHutagalung serta
Bapak Alasan Hutabarat. Terimakasih atas semua informasi yang
diberikan kepada penulis.



Kepada Teman teman seperjuangan dalam program MK PPL di SMP
N.2 TANJUNG PURA. Semoga kelak kita menjadi guru yang
membawa terang dan pelita bagi Bangsa dan Negara.
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Terima kasih saya ucapkan karena tanpa adanaya keterbukaan serta kerja sama
dengan berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan.
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