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KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah peneliti haturkan kehadirat Allah swt dimana atas 

berkat, rahmat dan karuniaNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Sejarah Kota Maksum”. Shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada 

junjungan besar Muhammad SAW, yang mana syafa’atnya diharapkan di yaumil 

mahsyar kelak. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh 

kata sempurna baik dari segi isi, teknik penulisan, maupun nilai ilmiahnya, 

mengingat keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman. Oleh sebab 

itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan kritikan. 

Maka dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih serta 

pengharapan yang sebesar-besarnya kepada : 

 Ayahanda terhebat Muhammad Syafi’i dan Ibunda Tercinta Siti Aminah 

yang telah mengajarkan dan menerapkan makna kehidupan dan arti 

penting kekeluargaan kepada ananda serta telah berusaha memberikan 

bantuan baik berupa moril maupun materil sehingga ananda dapat 

menyelesaikan studi ini dengan baik. 

 Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah  

sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya 

untuk pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kependidikan selama 

perkuliahan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan peneliti 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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 Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan beserta stafnya. 

 Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta 

stafnya. 

 Bapak Dr. Hidayat M.Si selaku dosen pembimbing akademik serta penguji 

yang telah banyak membantu peneliti selama masa studi. 

 Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku dosen dan penguji peneliti 

yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi. 

 Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, M.Si selaku dosen dan penguji yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama masa studi. 

 Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Sejarah, yang telah memberikan ilmu 

dan pengalaman kepada peneliti selama masa studi.   

 Kakak dan adik-adik tercinta: Muhammad Randha, Dicky Syafrizal, dan 

Syafina Amanda, terimakasih untuk dukungan dan do’anya. Kakak 

persembahkan tulisan ini untuk kalian dengan cinta. 

 Saudara-saudara peneliti: Bulek Siti Aisyah, Om Antoni Firdaus, Bude 

Sumarni, Pakde Feriyadi, Bulek Susilowati, Om Hamid, Om Bambang, 

tante Henny,  Fenny Amalia, Shanti Komalasari, Shinta Wulandari dan 

seluruh keluarga yang tidak disebutkan. 

 Sahabat peneliti: Ellanda Fitri, Frieda Br. Perangin-angin, Lely Susana 

Sihombing, Susan Yolanda Br. Ginting, Alm. Elvi Rezeki. Terima kasih 

untuk persahabatan, cinta, dan kesetiaan baik dalam suka maupun duka, 

semoga persahabatan kita selamanya.  
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 Untuk teman-teman yang telah banyak membantu peneliti dalam 

penelitian: Angki Chamaro Siahaan, terimakasih telah menjadi 

moodbooster di saat-saat tergalau. Bayu Satria, terimakasih untuk 

semangat dan dukungan hingga terselesainya skripsi ini. Imam Mahdi 

Pane dan Deni Hartanto, terimakasih untuk masukan dan saran selama 

masa penelitian. 

 Buat Keluarga Besar PPLT SMP Negeri 1 Tanjung Pura 2015, khususnya 

3G. Terima kasih buat kebersamaan selama ini, tawa dan canda kalian 

tidak akan pernah ku lupakan. 

 Teman-teman lama peneliti: Suci Rahmadani, Namira Ceisera, Rahma 

Dara Ayunda, Juwairia Siregar, Muzdhalifah Alqinda, Muhammad Rafly, 

Riky Ramadhani. Terimakasih untuk dukungan dan semangatnya selama 

ini. 

 Teman-teman senasib dan seperjuangan Stambuk 2012 Pendidikan 

Sejarah: Imam Suhariyadi, Omi Rahmayani, Tria Anggiani Situmorang, 

Novika Sari Ramadhani, Amliansyah, Arifin W. Manurung, Niko A. 

Hutabarat, Wiranda Sihaloho, Hendro Andrew Manik, Sarwendi 

Sigalingging, Tria Devi Ayumi, Zein Hasanah, Yosepha L. Turnip, 

Jatmico, Siti Mada Y. Lubis, Dyna Hutagaol, Neneng Sudarmi, Dhiah 

Ristanti Handayani dan yang lainnya yang tidak disebutkan terimakasih 

telah menemani selama perkuliahan. 

 Bapak/Ibu Narasumber dan informan yang telah meluangkan waktunya 

untuk memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 

terimakasih, peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan bagi yang 

membutuhkannya. 
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