
 

 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa karena kasih 

setianya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang 

berjudul “Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2003 – 2013 di 

Provinsi Sumatera Utara” 

Penulisan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh setiap mahasiswa guna menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat 

menyandang gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas 

Negeri Medan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna baik dari segi isi dalam hal penyajian maupun teknik penulisan karena 

keterbatasan tertentu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, dengan 

kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan sumbangan saran yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari betapa besar dukungan 

moral, material, waktu, dan tenaga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada :  

Dalam melaksanakan penelitian ini maupun dalam menyelesaikan skripsi ini 

penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih pada: 

1. Teristimewa kepada orangtua yaitu Terima Sembiring dan Ibu terkasih 

Rohani Bangun serta kakak dan abang (Octarina Elisabeth Sembiring, 

S.Farm,Apt, dan Francius Edward Sembiring, SH) yang telah 



 

 

mengajarkan arti hidup dan tiada lelah, mencurahkan kasih sayangnya 

kepada penulis serta memberikan yang terbaik berupa moril dan materil 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. 

2. Bapak Prof. Ibnu Hajar Damanik, M.Pd selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

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

Fakultas Ilmu Sosial UNIMED 

4. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A, selaku sebagai dosen Pembimbing 

Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada 

waktunya serta memberikan motivasi pada penulis untuk lebih baik lagi. 

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Ibu kepada kami selaku 

mahasiswa bimbingan Ibu. 

5. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku  Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis 

selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

Terimakasih atas dukungan dan waktunya untuk membimbing penulis 

selama perkuliahan. Semua ilmu yang Bapak beri pada saya akan saya 

ingat dan akan saya teruskan kepada generasi selanjutnya.  

6. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si, selaku  Dosen Ahli Pembanding 

Utama skripsi penulis yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan 

masukan yang membangun pengetahuan dan semangat bagi penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  



 

 

7. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum,  selaku Dosen Pembanding Bebas yang 

sudah banyak juga memberikan masukan dan saran bagi penulis agar 

penulisan skripsi ini baik dan selesai dengan nilai yang baik. Dengan 

kelembutan Bapak mengajarkan saya sehingga saya mampu 

menyelesaikan skripsi ini.  

8. Seluruh Dosen-dosen dan Staf administrasi di Jurusan Pendidikan 

Sejarah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah 

kalian berikan kepada penulis, selaku mahasiswa di Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

9. Terima kasih buat teman-teman seperjuangan kelas EKSTENSI 

Stambuk 2010 “ESJA”. Terima kasih atas segala pengalaman yang telah 

kita alami bersama-sama selama kita menjalani perkuliahan dan semua 

pengalaman yang kita alami takkan pernah terlupakan. Sukses buat kita 

semua. 

 

10. Terimakasih buat Nila Sartika Tanjung dan Maria Debora Manalu yang 

telah bersama-sama menjalani masa perkuliaha sehingga menjadi 

pengalaman yang sangat berharga.  

 

11. Terimakasih PPL-T SMA SWASTA TELADAN  Pematangsiantar  

12. Dan Terimakasih untuk semua yang telah membantu dan memberikan 

dukungan kepada Peneliti. 

 

 

 



 

 

Skripsi ini bisa diselesaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak. Dan 

kepada teman-teman dan pihak yang tidak bisa sebutkan satu-persatu namanya. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa 

bermanfaat bagi semua pembaca. 
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