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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala anugerah-

Nya yang penulis rasakan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul 

“Kerajaan Kotapinang Dalam Nuansa Islam Kajian Historik” yang bertujuan 

untuk menyelesaikan pendidikan serta melengkapi syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan.   

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

sebab itu, penulis mengaharapkan segala masukan, baik berupa kritik maupun 

saran yang sifatnya membangun, untuk nantinya Skripsi yang penulis buat ini 

dapat lebih sempurna dimasa yang akan datang. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak sekali dukungan dari 

berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Drs. Syahwal Gultom, M.pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, selaku Dekan FIS beserta Stafnya 

3. Bapak Dra. Yushar Tanjung, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan sejarah 

Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Medan dan juga selaku Dosen 

Pembimbing yang telah memberikan masukan serta tanggapannya dalam 

penyelesaian skripsi ini. 
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3. Bapak Dra. Yushar Tanjung, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan sejarah 

Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Medan dan juga selaku Dosen 

Pembimbing yang telah memberikan masukan serta tanggapannya dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

4. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis M.si, selaku dosen pembimbing akademik 

yang membantu penulis pada masa perkuliahan serta dorongan yang telah 

diberikan dalam proses penyelesaian Skripsi ini 

5. Bapak Dr. Hidayat, MS dan bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S. Hum, M.Si 

sebagai pembanding serta seluruh staf pengajar/Dosen Jurusan Pendidikan 

sejarah yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama 

perkuliahan. 

6. Teristimewa bapak Sotomo dan mamak Sugiatmi  serta adik-adik tercinta 

yang telah memberikan semangat dan motivasi selama penulisan skripsi 

ini.membesarkan dan mendidik serta memberikan dorongan, pengorbanan 

materil dan spiritual serta selalu menyertai penulis dalam doa sehingga dapat 

menyelesaikan Skripsi ini. 

7. Bapak Kepala BAPEDA Kab. Labuhan Batu selatan Serta Bapak Camat Kota 

Pinang serta staf yang telah memberikan izin penelitian pada penulis sehingga 

Skripsi ini dapat selesai. 

8. Bapak / ibu Informan yang telah memberikan informasi dalam penyelesaian 

penelitian dan data yang telah penulis peroleh sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Untuk saudara-saudaraku yang tercinta yang telah memberikan motifasi dan 

semangat dalam proses penyelesaian Skripsi ini. 

10. Teman-teman seperjuangan di program studi sejarah Universitas Negeri 

Medan saya ucapkan terima kasih atas dukungan kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

11. Ucapan terima kasih yang tiada batasnya penulis ucapkan juga kepada saudara 

Normansyah Rambe yang selama ini tiada henti memberikan semangat dan 

dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Sahabat seperjuangan sahabat tercinta di gang radio serta seluruh sahabat-

sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas 

dukungan dan doa kalian dan kebersamaannya selama ini penulis ucapkan 

terima kasih. JASMERAH………Jangan Sekali Sekali Melupakan sejarah. 

Akhir kata, penulis berdoa semoga kita semua Berada dalam Kasih_Nya, dan 

semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

Medan, 16 Maret  2016 

Penulis  

 

 

 

Sri Wulansari 

 


