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KATA PENGANTAR 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur 

yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan hidayah-

Nya merupakan anugerah tak terbayarkan bagi hambanya ini sehingga saat ini 

masih diizinkan untuk mempersembahkan karya kecil ini untuk 

menyelesaikan tugas akhir studi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai 

salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa guna 

menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat menyandang gelar sarjana. Dan 

guna untuk memenuhi syarat tersebut , penulis membuat sebuah skripsi yang 

berjudul “ PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SITUS 

PENINGGALAN MEGALITIKUM DI KABUPATEN KERINCI, 

PROVINSI JAMBI”. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak 

kekurangan , baik dari segi tata bahasa, penulisan, dan bentuk penyajiannya. 

Hal ini disebabkan karena penulis masih berada di tahap pembelajaran. 

Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

tangan pembaca agar menjadi lebih baik di karya-karya berikutnya . 

Disamping itu, penulis menyadari banyak rekan-rekan dan pihak-pihak yang 

membantu penulis mulai dari awal penelitian sampai penyusunan hasil 

penelitian sehingga dapat diselesaikan menjadi sebuah skripsi. 

 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 
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1. Teristimewa kepada Papa dan Mama tercinta, Bapak Maskut Pakpahan 

dan Ibu Agusnawati yang telah berjuang membesarkan ananda , dan selalu 

mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Semoga Ananda kelak mampu 

mengukir senyum bangga di wajah Papa dan Mama. 

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

beserta stafnya. 

3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ibu Dra.Nurmala Berutu beserta jajaran 

pegawai fakultas. 

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

Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah, Bapak Syahrul Nizar M.Hum,M.A 

yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam urusan 

akademik. 

5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, MS. atas 

segala kata-kata bijaknya, dan kesabaran beliau yang tidak pernah ada kata 

bosan dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik. 

6. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si 

atas segala bimbingan nya selama ini sehingga penulis dapat menjalani 

studi akademiknya dengan baik. 

7.  Dosen Penguji , Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si , Bapak Drs. 

Yushar Tanjung, M.Si serta Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum, M.Si 

atas arahan dan kritikan yang turut serta dalam menyempurnakan 

penulisan skripsi ini. 
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8. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan beserta 

stafnya yang telah membantu dan memberikan data selama meneliti. 

9. Adik-adik tersayang Eygu Priatma Pakpahan, Bunga Gusasnami 

Pakpahan, Riang Kurniawan Pakpahan, serta Zulmi Ikhwan Pakpahan. 

10. Sahabat- Sahabat Penulis, Kartina, Peristiwani, Nur Fadilah, Bincar, Edi 

yang telah banyak memberikan dukungan penuh kepada penulis selama di 

bangku perkuliahan. 

11. Kelas Reguler B 2012 Pendidikan Sejarah, Ulfa, Siti, Rahmat, Metha 

,Nensy, Ira, Rani dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

terima kasih telah mewarnai penulis di bangku kuliah.  

12. PPLT  SMA Negeri 2 Kisaran , Mada, Daeng, Manti, Mei, Nindy, Isna, 

Nirwani, Mila, Mastina, Relasi, Nisa, Icha ,Fida, Fika, Dewi ,  Riza, Kak 

Mely, Kak christin, bang Mike, bang Topik. terima kasih telah menjadi 

saudara dan sahabat yang saling mendukung. 

Akhirnya, skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan 

dan bantuan dari semua pihak termasuk yang tidak dapat dituliskan satu 

persatu .Mohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam skripsi 

ini. 

       Medan,  Agustus 2016  
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