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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, rahmat 

dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan 

Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Persepsi 

Masyarakat Pangkalan Berandan Terhadap Eksploitasi Perempuan Pada Masa 

Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945)” ini dapat terselesaikan dengan 

baik.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh 

gelar sarjana pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa ada bantuan dan partisipasi 

dari semua pihak penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana 

mestinya. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi penulis untuk 

mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak. 

Terutama yang teristimewa kepada Penyemangat Jiwaku, Ayahanda Suwito 

tercinta yang tiada henti-hentinya berjuang demi kemajuan penulis, dan kepada 

Ibunda tercinta Lasiyem yang tiada putus-putusnya berdoa dalam sujudnya. Doa 

mulia itu yang membawa penulis dalam posisi sekarang. 

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, Selaku Rektor UNIMED 

2.  Bapak Dr. Restu, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta jajaran 

stafnya 

3. Ibu Dra. Lukitaningsih, M. Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah  

4. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan 

dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. 
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5. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku Pembimbing Akademik yag telah 

memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis. 

6. Seleruh Dosen Pendidikan Sejarah yang telah memberikan bimbingannya 

kepada penulis 

7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial UNIMED 

8. Kepada abang Arif Fadli yang telah memberikan bantuan, dukungan dan 

motivasinya dari langkah awal hingga sekarang ini. Ucapan yang selalu 

penulis ingat “Yang penting pikirkan kuliah indah y…” 

9. Kepada kedua abanganda tercinta Dodi Wijaya dan Doni Syahputra yang 

telah banyak memberikan dukungan dan kepercayaan besar kepada penulis. 

10. Kepada kedua adik-adik manisku Kiki Cahyati dan Dona Cahyani yang selalu 

hadir memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis. “Rajin-rajin 

Belajar y…” 

11. Kepada Kakak Iparku dan keponakan tercinta Amelia Ardenianti dan Abian 

Adaleva.  

12. Bapak Camat Babalan, Faizal Rizal Matondang, S.Sos, M.AP beserta staf 

pegawainya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis. 

13. Terima kasih kepada seluruh masyarakat pangkalan Berandan yang telah 

menerima baik penulis dan telah banyak membantu sehingga mempemudah 

penulis. 

14. Kepada temen seperjuangan keluarga besar A Reguler 2010 Nurhairina, Fitri 

Lestari, Rodearni, Indri Prima Dewi, Sugianto dan yang lainnya. 

15. Kepada sahabat-sahabatku “Nurhasana, kak risna, kak uzi, dan kak indah” 

Kepada adik-adik kost Humairo’06 “ Reni, Fuzi, Sari, Nuri, Yati, Cahaya, 

Ayu, Siti, Gita, Lia, Finka. Kalian semua telah memberikan warna dalam 

perjalanan hidupku.. Buat Sari terima kasih y kameranya dek… 
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16. Teman-Teman dan Guru-guru PPL SMP Dharma Patra Pangkalan Berandan 

2013. 

17. Terima kasih untuk semua pihak yang selalu membantu dan memberikan 

semangat penulis.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Maka saran dari para pembaca sangat diharapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini  bermanfaat bagi kita semua 

terutama  bagi Ilmu Sejarah.  Terima kasih. 

 

Medan,      Agustus 2014 

Penulis, 
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