
KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Sempurna atas segala petunjuk 

dan kuasa-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini. Tak lupa shalawat dan salam dihadiakan untuk Nabi Muhammad 

SAW ysng sangat diharapkan safa’atnya di hari pembalasan nanti. 

Penelitian ini berjudul “Sejarah Hukum Agraria Periode Kolonial dan 

Kemerdekaan”. Penelitian ini disusun sebagai sebagian syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas 

Negeri Medan. . 

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima 

bantuan, baik berupa bimbingan, saran, kritik dan lain sebagainya. Maka dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah mendukung demi penyelesaian 

sekripsi ini, yaitu kepada : 

1. Kedua orang tua terkasih penulis, terkhusus (almh.) Ibunda tercinta Hj. 

Juraidah  atas kasih sayang yang tiada tara telah mengajarkan tentang 

keikhlasan dan kesabaran dalam hidup dan H. Amat Syamsuddin, laki-laki 

terhebat yang berhasil memahamkan penulis tentang arti kerja keras dan 

pantang menyerah. 

2. Untuk kedua saudara laki-laki kandung penulis, Auliya Zulfahmi S. H. M. 

H. dan Arief Zulferry S. Pd.I. atas dukungan baik smoril dan materiil 

untuk kesuksesanpenulis. 

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.  



7. Dra. Lukitaningsih M. Hum sebagai dosen pembimbing sekripsi, di sela-

sela kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing daya 

dalam penyusunan sekripsi ini. 

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

berbagi ilmu dan pengalaman yang berharga bagi pengembangan wawasan 

keilmuan dan kemajuan berpikir. serta memberikan bimbingan kepada 

penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Negeri Medan. 

9. Untuk teman-teman dari kelas Reguler A 2011 untuk kebersamaan, suka 

dan duka selama empat tahun lebih. 

10. Untuk sahabat terbaik penulis, Nuri Yunita Hasan Nst. Iki Fadilla, Dwi 

Oktafiyani, Adiyati Utari, Deni Hartanto.  

Penulis menyadari di dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengalaman 

yang dimiliki. Oleh karena itu untuk kesempurnaan penulisan sekripsi ini penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun.  

Akhir kata semoga penelitian ini bermanfaat serta memberikan kontribusi 

dalam pengembangan pengetahuan anak-anak bangsa Indonesia . 
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