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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia

yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad

SAW ysng sangat kita harapkan safa’atnya di hari kemudian. Penelitian ini

berjudul “Pembelajaran Sejarah Berbasis Multikulturalisme Di SMA

Negeri 2 Padangsidimpuan Tahun Ajaran 2014-2015”. Penelitian ini

disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada

Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Medan.

Penulis menyadari masih bahwa di dalam penulisan skripsi ini

masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan

kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu untuk

kesempurnaan penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran

yang membangun demi kesempurnaan penelitian berikutnya dimasa yang

akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan

bagi pembaca pada umumnya.

Dalam pross penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak

menerima bantuan, bimbingan, arahan, doa serta dorongan semangat dari

berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua

pihak yang telah mendukung tersusunnya skripsi ini, yaitu kepada yang

terhormat :
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1. Terkhusus kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda tercinta Kasija

dan Ibunda terkasih Sri Erni Ernawati S.Pd yang telah memberikan

doa, dukungan, dan bantuan moril serta material yang tiada terkira

kepada penulis. Ayahanda dan Ibunda adalah sumber inspirasi dan

semangat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan

pendidikan di jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan.

2. Saudara penulis, Asti Kasri Putri Am.keb dan Ridho Tri Putra yang

selalu mengingatkan dan memotivasi penulis untuk mengerjakan

tugas-tugas kuliah dan secepatnya menyelesaikan skripsi. Serta kepada

Riady Saputra Am.d yang telah sabar dan selalu memberi semangat

untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Medan. Untuk kakek

Boman, nenek Jinah, Bu Sri, Bu Yuli dan sepupu tersayang Dita

Yustika S.E  yang telah sabar mengasuh dan menemani penulis selama

menjalani pendidikan di Universitas Negeri Medan yang jauh dari

kedua orangtua.

3. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri

Medan

4. Dr. Restu, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Medan

5. Dra. Flores Tanjung, MA selaku Ketua Program Studi Pendidikan

Sejarah Universitas Negeri Medan.

6. Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku sekretaris Jurusan Program Studi

Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan dan juga sebagai dosen
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penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan

skripsi ini.

7. Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang di

tengah-tengah kesibukannya telah memberikan bimbingan, arahan,

dukungan serta dorongan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

8. Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik

yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis untuk

menyelesaikan Pendidikan di Universitas Negeri Medan.

9. Dra. Hafnita SD Lubis selaku Pembanding Utama yang telah

memberikan kritik dan saran yang membangun di dalam penulisan

skripsi ini.

10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah

memberikan bekal ilmu yang sangat berharga bagi pengembangan

wawasan keilmuan dan kemajuan berpikir untuk kemajuan dunia

pendidikan, serta memberikan bimbingan kepada penulis selama

mengikuti pendidikan di Universitas Negeri Medan.

11. Untuk kesayanganku Sartina Siregar, Iki Fadilla (adik beruang), Deni

Hartanto (akang), Adiyati Utari, Nuri Yunita Hasan Nasution (maha

guru), Muhammad Taufiq dan kak Tiqe. Terimakasih untuk

persahabatan yang luar biasa, bantuan serta motivasi yang telah

diberikan kepada penulis. Untuk teman seperjuangan Reguler A 2011

(Riana, Khairi, Kiki, Melda, Siti, Beni, Surya, Reza, Bayu, Aldi, Indra,

Suryati, Cut, Yansi, Debora, Thomson, Putra, Samuel, Riris, Ida, Citra,
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Marcel, Agus, Agusvina, Wike, Ghazali, Hakim, Janter, Andri, Ian,

Rudi, Umi, Dedi) jika tua nanti kita telah hidup masing-masing

ingatlah HARI-HARI KITA BERSAMA. Untuk teman seperjuangan

selama PPLT SMA Negeri 1 Selesai terkhusus Fitri, Jizah, Sulek, dan

Radiah terimakasih untuk 3 bulan yang sangat berharga.

12. Kepada Kepala SMA Negeri 2 Padangsidimpuan beserta staf yang

telah membantu dan memberikan izin untuk memperoleh data dan

melakukan penelitian dalam melengkapi skripsi ini.

Akhiri kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada

pihak-pihak yang telah membantu dan jika ada yang pihak yang

terlewatkan, penulis meminta maaf atas kesalahan dan kehilafan. Semoga

skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi pihak-pihak yang

membutuhkannya. Amin.

Medan, Juni 2015
Penulis

Dwi Oktafiyani
NIM 3113121024


