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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan  syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan pertolonganNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi yang berjudul “Peranan Hj. Rohani Darus Danil Terhadap Pembangunan 

Kota Tebing Tinggi (1990-2000)”. Adapun tujuan Skripsi ini disusun yaitu 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin didalam 

menyelesaikan skripsi ini walaupun penulis menyadari bahwa masih memiliki 

kekurangan didalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan agar para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang 

bersifat membangun untuk melengkapi skripsi ini. 

 

Didalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi 

beberapa kendala namun berkat bantuan, bimbingan, dukungan dan kerjasama 

dari berbagai pihak, kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk 

itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan kepada:  

 

1. Kedua orang tua saya, ayahanda Miskun dan ibunda Juriah. Penghormatan 

dan penghargaan setinggi-tinggi nya saya berikan kepada mereka. Karena 

dengan kasih sayang, dukungan dan doa yang tak henti dari mereka saya 

bisa menyelesaikan tulisan ini.  

2. Abangda Kopda. Arif Tirtana dan istrinya Desi Fitriani serta abangda Arif 

Kurniawan yang selalu memberi dukungan, baik moril maupun materil, 

semangat dan doa hingga terselesaikanya tulisan ini. 

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

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

5. Bapak dan Ibu pembantu Dekan di lingkungan Fakultas 

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

Sejarah sekarang. Seorang pemimpin yang patut dicontoh, selalu 

memperhatikan dan mengerti keadaan mahasiswa, mengajari dan 

mengarahkan layaknya anak sendiri. 

7. Bapak Syahrul Nizar Saragih, M. Hum, MA selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah terimakasih banyak selama ini telah mengurusi dan 

membantu dalam melengkapi perlengkapan administrasi saya. 

8. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih 
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buat pemikiran-pemikiran bapak yang telah membantu mengembangkan 

pemikiran penulis. Terima kasih juga buat bimbingan, arahan dan 

masukan-masukan yang selama ini bapak berikan kepada saya hingga 

pada akhirnya saya dapat menyelesaikan tulisan ini. 

9. Bapak Dr. Hidayat, M. Si Selaku dosen pembimbing akademik dan 

penguji penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan 

kepada penulis selama masa perkuliahan. 

10. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku dosen penguji ahli yang banyak 

memberikan masukan positif dalam pengembangan skripsi ini. 

11. Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum. M.Si.selaku dosen penguji bebas 

yang telah banyak memberi inspirasi bagi penulis. 

12. Bapak dan ibu dosen lainnya yang ada di Jurusan Pendidikan Sejarah, Ibu 

Flores Tanjung, Pak Tappil Rambe, Pak Ponirin, Pak Pulung, Bu 

Syamsidar, Bu Hafnita dan seluruh Dosen lainnya yang telah memberikan 

ilmu dan pengalaman kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan di 

Universitas Negeri Medan. 

13. Teman seperjuangan My Big Barbie Lely Susana Sihombing, S.Pd.yang 

tak pernah bosan membimbing dan menemani penulis selama proses 

pengerjaan skripsi.  

14. Untuk keluarga PPLT Pegajahan yang selalu mendukung penulis. Fitri, 

Septi, Mersi, Ziyah, Neneng, Ratu, Hoprin, dan Miko. Terima kasih atas 

doa dan dukungan teman-teman semuanya. Kerinduan saat-saat bersama 

kalian. 

15. Kawan-kawan A dan B Non Reguler 2012, Ida, Ziah, Ade, Nani, Kak 

Sella, Daniel, Roma, Tame, Janita, Yasri, Fauzi, Echa, dan semuanya yang 

telah menemani penulis dari semester pertama perkuliahan. Terkhusus 

untuk saudara Fakhri Muliawan Situmorang, S.Pd. yang telah 

membimbing dan membantu penulis diawal pengerjaan penulisan karya 

ilmiah ini.Terima kasih untuk semua dukungannya selama ini. 

16. Kawan-kawan A Reguler 2012, Della, Ella, Lely, Susan, Frieda, Omy, 

Novika, Yeni, Afni, Rioby, Arifin, Hendro, Wido, Nico, Imam, Wendy, 

Wiranda, Mada, Dhiah, Kak Neneng dan Bayu. Terima kasih banyak atas 

dukungannya selama ini, senyum, canda, tawa, marah kalian telah 

memberikan warna dalam kehidupan saya sehari-hari dikampus. 

17. Untuk Pak Ismail Budiman dan Pak Abdul Khalik yang telah membimbing 

penulis selama penelitian di Kota Tebing Tinggi. Terima kasih telah ikhlas 

membimbing penulis. 
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 Terakhir, untuk seluruh instansi pemerintahan yang ada di Kota Tebing 

Tinggi, Kesbangpol Linmas Kota Tebing Tinggi, Bappeda Tebing Tinggi, dan 

seluruh informan yang begitu banyak membantu saya. Saya ucapkan terima kasih. 

Peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi yang membacanya, 

khususnya di wilayah fakultas ilmu sosial. 

 

Medan,  Agustus 2016 

Peneliti 

 

 

 

Wahyu Rahmadhani 

(3123321059) 


