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KATA PENGANTAR 

 Segala puji  dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. Dan hanya 

melalui penyertaan-Nya penulis dimampukan menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Sejarah Kota Subulussalam”. 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, baik dari cara penulisannya, penggunaan tata bahasa 

bahkan dalam penyajiannya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati 

penulis  menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Begitu banyak 

pihak yang terlibat mendukung dalam penulisan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis sepatutnya mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya, antara lain kepada: 

 Ibunda tercinta Maimunah Anakampun. Beliau adalah pahlawan terhebat 

dalam hidup penulis. Terima kasih untuk kasih sayang, pengorbanan, serta 

dukungan yang selalu diberikan. Semoga Allah SWT memberikan 

kesehatan, umur yang panjang dan ketenangan jasmani maupun rohani. 

Dan tak lupa juga kepada saudara  penulis Sarinah Bako, Muhadi 

Sembiring,  Rohidah Bako, Sabar Menanti Tarigan, Rahmat Bako, Rahma, 

Aisyah Bako, Kasino Bako, Nasrudin Bako, Pakuraji Bako, Dan terkhusus 

adikku M.Riski Padli Bako yang bersedia menemani penulis dalam 

penelitian. Kitanya Allah SWT melindungi kita semua. 
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 Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

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

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

Sejarah sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis. 

Terimakasih untuk bimbingan dan semua masukan yang telah Bapak 

berikan yang sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Semoga Bapak selalu sehat dan diberkati oleh Allah. 

 Ibu Dra.Lukitaningsih, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. 

Terimakasih untuk arahan serta bimbingan yang selalu diberikan kepada 

penulis selama masa perkuliahan. 

 Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku Dosen penguji yang banyak memberi 

inspirasi bagi peneliti 

  Bapak Syahrul Nizar Saragih, M.Hum,MA selaku Dosen penguji atau 

pembanding bebas yang banyak memberi inspirasi bagi peneliti. 

 Seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Unimed khususnya Jurusan 

Pendidikan Sejarah yang selama ini telah mentransferkan ilmunya dengan 

senang hati kepada penulis.  

 Terimakasih kepada semua informan yang telah membantu,  bersedia 

meluangkan waktu, dan menyumbangkan pemikirannya kepada penulis. 

 Terima kasih kepada Ibu Latifah dan Bapak Joka karena telah membantu 

dan meluangkan waktu kepada penulis dan juga yang telah mengajak 

penulis berkeliling di lahan Kelompok Tani Telaga Biru. 
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 Sahabat-Sahabat penulis yang tersayang di Five Girls (Lastrika Debora 

Marbun, Jelita Simbolon, Sister Togatorop Dan Dewi Sihaloho). 

Terimakasih  untuk persahabatan kita.  

 Teman satu kelas penulis Reguler A 2012. Terima kasih untuk 

persahabatan selama perkuliahan kita. Serta untuk bang Arby Tanjung 

 Terimakasih kepada M.Reza Pahlepi Bancin yang telah memberikan 

semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  

 Teman-Teman PPL SMKN 2 Balige, Maya Tamba, Rugun Purba,Erlika, 

Banila, Okto, Addo, Clara, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu . 

 Teman-Teman di GMNI, Bung Marco Tumangger, Sarinah Kaka, 

Sarianah Fera, Bung Efendy (Ateng), Bung Nasrul Kafi, Bung Samuel, 

Bung Rentus, Bung Rio, Bung Joel, Bung Josef, Bung Raja, Bung Kafi 

kecil, Bung Adi, Bung Fauzi, Bung Anton, Bung Fitra, Bung Amrin 

Pandiangan dan juga kepada Sarinah-sarinah  yang tak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Terimakasih buat kekeluargaan yang terjalin selama 

ini.  

 Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan. Terimakasih untuk setiap 

motivasi serta canda tawa yang selalu menghibur penulis dalam 

pengerjaan Skripsi ini. 

       Medan,  Juli 2016 

 

 

 

 

       Eva Susanti Bako 


