
 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang selalu memberikan 

limpahan rahmat kesehatan, kekuatan, dan kesabaran serta petunjuk dan 

bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Serta tidak lupa penulis mengucapkan Shalawat beriring salam kepada Junjungan 

kita Nabi Muhammad Saw. Yang membawa manusia dari zaman jahiliyah ke 

zaman yang terang benderang. 

Penulisan skripsi ini berjudul “Sumbangsih Usman Pelly Dalam Dunia 

Pendidikan”. Dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar 

Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan.  

Penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tetapi kemampuan, 

pengetahuan, serta pengalaman penulis memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu 

dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang bersifat 

konstruktif. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, baik 

dari isi maupun susunan tata bahasanya. Walaupun demikian harapan penulis dari 

hasil studi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. 



 
 

 
 

Dengan selesainya skripsi ini maka penulis menyampaikan terimakasih 

yang sebesar- besarnya kepada: 
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 Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak 

memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini  

 Bapak Drs. Yushar Tanjung selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah. 

 Ibu Ika Purnama Sari, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis 

yang telah banyak memberikan bimbingan selama perkuliahan. 

 Bapak Dr. Phil. Ichwan Azhari dan Drs. Yushar Tanjung selaku Dosen 

Penguji yang telah memberikan arahan dan ilmunya kepada penulis untuk 

perbaikan- perbaikan skripsi demi hasil yang lebih baik. 

 Bapak/Ibu Dosen – dosen Pendidikan Sejarah yang sudah memberikan 

ilmu untuk penulis mulai semester awal sampai semester akhir. 

 Bapak Prof. Dr. Usman Pelly M.A. selaku Tokoh Pendidikan di Indonesia 

yang telah mengizinkan saya menulis tentang beliau yang berjudul, 

“Sumbangsih Usman Pelly Dalam Dunia Pendidikan”. Ilmu, informasi dan 

data-data yang beliau berikan sangat bermanfaat dan membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 



 
 

 
 

 Safri Lubis sebagai informan yang sudah meluangkan waktunya dan 

memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, dan 

informasi yang diberikan sangat membantu penulis. 

 Kapada yang teristimewa Ayahanda dan Ibunda tercinta, Abdul Manan 

Nasution dan Rosliana Siregar, S.Pd. yang telah banyak memberikan 

semangat dan dukungan serta selalu mendoakan penulis agar dapat ilmu 

yang berkah, bermanfaat dan dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi 

ini. Juga kepada adik – adik (Mhd. Ilham Fahmi, Siti Mariana dan 

Nurhaniah Nasution) serta segenap saudara yang telah memberikan 

semangat dan dorongan kapada penulis. 

 Hasanul Arifin Zul sebagai teman terindah yang telah banyak meluangkan 

waktunya dalam memberikan dukungan, selalu memberi semangat, dan 

doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 

 Dwi Prasetya sebagai sahabat terbaik yang selalu memberi semangat, doa 

dan dukungan. 

 Buat sahabat- sahabat tersayang (Nirwana Pulungan, Kautsar Niara, Ayu 

Surya Ningsih, Andi Ramadhan Syahputra dan Ammar Zhafran Ryanto) 

yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam 

memberikan dukungan serta doa kepada penulis selama kuliah dan 

menyusun skripsi. 

 Buat  teman- teman seperjuangan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Stambuk 

2011 Reguler dan Ekstensi.  

  



 
 

 
 

 Abangda stambuk di Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah memberikan 

dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Akhir kata dari penulis mengucapkan terimakasih kapada semua orang 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mudah- mudahan 

kita selalu dalam lindungan Allah SWT. 
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