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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 

berkat, anugerah serta kasihnya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Profil Surat Kabar Soeara Batak Tahun 1926 Di Tarutung”.  

 Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNIMED. 

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan 

kritikan yang bersifat membangun. 

 Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

 Ayahanda tercinta R. Sihaloho dan Ibunda tercinta S.B. Sirait AM.KG yang mendidik 

dan membesarkan penulis. Dengan rasa hormat yang paling dalam penulis 

mengucapkan terima kasih karena telah banyak berkorban buat penulis dan 

memberikan doa dan semangat serta bantuan materi dan spiritual sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini.  

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

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

stafnya. 

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

merangkap sebagai dosen Pembimbing Akademik serta sebagai penguji yang telah 

banyak membantu memberikan motivasi dan masukan kepada penulis selama ini. 
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 Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis 

mengucapkan terima kasih atas masukan dan kemudahan yang telah bapak berikan 

kepada penulis mulai dari proses penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi. 

 Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi lubis, M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberi bantuan dan masukan bagi penulis. 

 Bapak Syahrul Nizar Saragih,M.Hum, MA selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberi masukan bagi penulis. 

 Bapak dan ibu Dosen di lingkungan Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

UNIMED. 

 PUSSIS UNIMED yang juga telah membantu penelitian saya. 

 Untuk adikku tersayang Sarindah Uli Sihaloho yang selalu memberi semangat kepada 

penulis hingga skripsi ini dapat selesai. 

 Kepada teman-teman A REGULER 2012 tanpa terkecuali yang menjadi teman 

seperjuangan. 

 Kepada sahabat-sahabatku Sarwendy Sigalingging, Wido Manurung, Hendro Manik, 

Niko Hutabarat, Imam Suharyadi, Damson Silaban, Arifin Manurung dan Bayu Satria 

yang telah bersama selama kurang lebih 4 tahun di UNIMED.  

 Kepada Dewi Sihaloho, Novita Fransiska, Siti Mada Lubis, Tria Devi Ayumi, Roziah 

Rambe yang selalu mendukung demi terselesainya skripsi ini. 

 Kepada teman-teman PPLT Kuala 2015 Iko Mustafa Boangmanalu, Rizky Fauzan, M. 

Hazmi Abrar, Remina Tarigan dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu. 

 Kepada sahabatku Bindu Hutabarat dan Elisabeth Silaban yang telah membantu saya 

dalam skripsi ini.  
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 Tidak lupa juga kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu per 

satu dalam tulisan singkat ini, yang mana telah memberikan dukungan, waktu dan doa 

sehingga skripsi ini terselesaikan.  

 Akhir kata terima kasih penulis ucapkan atas semuanya yang telah kalian 

berikan selama ini. Semoga kasih Allah Bapa senantiasa selalu melingkupi 

kemanapun melangkah.  

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, baik 

dari isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peningkatan dan 

pengetahuan serta wawasan kita. Terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 Medan,  Agustus 2016 
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