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KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT dimana, 

atas berkat rahmat dan karunianya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul : “Persepsi Orang Melayu di Medan Maimun Terhadap Revolusi 

Sosial di Kesultanan Deli 1946”. Shalawat dan salam saya ucapkan kepada 

Rasululallah Muhammad SAW, yang mana syafaatnya diharapkan di yaumul 

mahsyar kelak. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari sempurna, baik dalam isi teknik penelitian, maupun nilai ilmiahnya, 

mengingat keterbatasan pengetahuan, pengetahuan 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 : 

 Terutama terimakasih untuk Ayah Ramli (Alm) dan Mamak tersayang 

“Rosdiana” yang menjadi orang tua yang sangat-sangat luar biasa untuk 

penulis, yang bisa jadi sahabat dan sangat baik dalam menjaga rahasia, 

hanya kata maaf yang selalu penulis ucapkan dan selalu menjadi ibu yang 

terbaik untuk kami semua 

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

Medan. 

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

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

Sejarah serta sebagai penguji atau pembanding bebas yang telah banyak 

membantu dan memberi masukan kepada peneliti 

 Bapak Syahrul Nizar Saragih, S.Hum M.A selaku Seketaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah 

 Bapak Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, M.S selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi,  peneliti mengucapkan terima kasih atas masukan dan kemudahan 
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yang telah bapak berikan kepada peneliti mulai dari proses penyusunan 

proposal hingga penyelesaian skripsi. 

 Bapak Drs. Ponirin M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

penguji yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi peneliti selama 

masa perkuliahan. 

 Ibu Hafnita Sari Lubis S.Pd, M.Si selaku Dosen penguji yang telah banyak 

membantu dan memberi masukan kepada peneliti 

 Dosen-dosen peneliti lain yang ada di Jurusan Pendidikan Sejarah, yang 

telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti selama mengikuti 

perkuliahan di Universiteas Negeri Medan. 

 Narasumber-narasumber peneliti yang memberikan informasi, sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

 Terima Kasih untuk Mba Irfa Yunita Rosali, yang telah membimbing dan 

menyemangati dalam penulisan skripsi, Adik Muhammad Yusril Ilmas 

Rosali (Boboboy) yang menyemangati peneliti, dan si bungsu Fadillah 

Rosali. Keluarga Besar yang ada di Perlanaan, Batu Bara, Bendo penulis 

selalu menyayangi kalian semua 

 Sahabat yang selama 4 tahun selalu ada buat penulis Siti Indah Lestari, 

Dina Indah Setiawan, Winda Tri Astuti, Indah Permata Sari, terimah kasih 

guys yang menerima segala perbuatanku, walaupun kita nanti berpisah tapi 

kadang-kadang ingat saat-saat kita sama yah 

 Teman-teman kost yang baik-baik, cantik, pintar, lemah lembut, pendiam 

Irfa Yunita Rosali, Intan Novjorin Simanulang, Veronika Sihol Marito 

Simanjuntak, Natalia Bernita Hutahuruk, Tiorida Parmasahatty Sianturi, 

Champri, Herty Bintang Tambunan, Astrina Dewi Telaumbanua. Pasti 

kangen sama kalian semua 

 Teman-Teman PPL Muhammadiyah 10 Kisaran Dela Sakinah Harahap, 

Fitra Jaka, Annisa Azhari, Nurcahaya, Ryan Syahputra, Ika Adha dan lain-

lain terima kasih banyak atas waktu dan kebersamaan kita selama tiga 

bulan baik kesusahan dan keceriaan saat kita bersama. 
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 Teman-teman Reguler B 2012 Pendidikan Sejarah, Nur Fadillah, Edi 

Putra, Rafika Artauli, Peristiwani, Kartina Simanjuntak, Rani Hartati, 

Siska Dorauli, Irawati, Metha Florika, Geri Gentaria, Fajar dan yang 

lainnya yang tidak bisa disebutkan, terima kasih atas kebersamaannya 

selama perkuliahan. 

 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 bermanfat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi yang membacanya, 

khususnya di wilayah Faklutas Ilmu Sosial. 

 

Medan,    Agustus 2016 
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