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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah

SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya yang takterhingga berupa kesehatan

serta kemapuan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul

“Sejarah Kota Deli Tua’’ Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu Syarat

dalam memperoleh  Gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa di dalam

Skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari segi isi maupun

dalam hal Penyajian, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman

penulis sendiri.Oleh sebab itu, dengan keredahan hati, penulis mengharapkan

kritik dan sumbangan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan

Skripsi.

Dalam penyelesain Skripsi ini penulis tentu tidak sendiri.Penulis mendapat

banyak bantuan dari berbagai pihak, baik berupa Moril maupun Materil. Maka

dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya

kepada :

 Kepada Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor di Universitas

Negeri Medan (UNIMED)

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

Sosial (FIS)

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

Pendidikan Sejarah yang selalu membantu dan  memberi motivasi.
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 Kepada Bapak  Syahrul Nizar Saragih, S.Hum, MA, selaku Sekertaris

Jurusan Pendidikan Sejarah sekaligus dosen pembanding bebas yang

selalu memotivasi serta mendukung penulis.

 Kepada Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si,

selaku Dosen pembimbing Skripsi (PS) yang selalu membantu dan

membimbing penulis dalam memberi motivasi penulis mulai rencana

penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.

 Kepada Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku dosen Pembimbing

Akademik (PA) dan selaku pembanding utama yang telah memberi

masukan dan saran mulai rencana penelitian sampai selesainya

penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebaikan

dan bimbingannya.

 Kepada Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku dosen pembanding

utama yang telah memberikan masukan dan saran mulai rencana penelitian

sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

 Kepada Bapak dan Ibu staff pengajar jurusan pendidikan sejarah, yang

telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai selama belajar di jurusan

pendidikan sejarah.

 Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang Tua, Ayah

saya Siswadi, S.P. Mamak saya  Hairani tersayang yang selalu hadir dan

sabar membimbing serta tulus memotivasi penulis dalam  perkuliahan.

Serta 2 orang adikku Tercinta  Dita Dwi Ningrum dan Annisa Ansis Tahsa

yang tiada hentinya memberi semangat, mengingatkan sambil membuly
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dan memotivasi penulis selama perkuliahan, semoga kita menjadi anak-

anak yang baik yang bisa membanggakan dan tetap Soleh Dan Sholeha,

semoga skripsi ini menjadi persembahan terbaik ku selama perkuliahan.

 Kepada Nenekku Saparni sekaligus narasumber yang telah memberikan

informasi yang penulis butuhkan.

 Kepada teman-teman Reguler A 2011 yang selalu memberikan kesan dan

pesan luar biasa. Terimakasih untuk semua canda tawa, perdebatan,

kehangatan, pengalaman dan pelajaran berharga. Akan selalu ada

kerinduan mendalam untuk anak Reguler A 2011. Terkhusus buat :Beni

Hutajulu, Kiki Amelia Tambunan, Riana Silaban yang selalu

mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi ini, Rut Apriansi, Melda,

Debo, Siti, Cut, Agusvina, Citra, Marsel, Khairi, Suryati, Sugrahadi,

Kesuma, Putra, Samuel, Janter, Andri, Indra, Agus, Ian, Dwi, Nuri, Iki,

Adiaty, bg Deni, Dedy M, Surya, Thomson, Taufik, Banchin, Ida, Riris,

Umi, Rudi. Teman-Teman PPLT 2014 SMA Negeri 1 Stabat , Pak

Amirwan , Ibu Sri Hartati  serta kelas X dan XI yang telah menjadi murid

serta adik-adik bagi penulis.

 Kepada teman-teman di Komunitas Beat Style Club Medan, Bima, Risky,

luki, adib, prada, ryan rembo, Rizky Cunek dan iqbal, . Kepada Tim

Kebas, Rahmat Habibi, Reza, Palek DM, Haries Moka, Fadil, Komandan

Anlek, dan seluruh abangda sekalian di Blanksack Indonesia Sumut

beserta para rekan Sekalian Di kaki seribu Adventure team Independent,

Bung Racoun (surya), bung Aktipa (Hary Sakti) dan Seluruh Punggawa
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KSATI Lainnya yang terlalu banyak namanya untuk penulis tuliskan satu

per satu. terima kasih untuk pertanyaan kapan wisudanya. Kalian sangat

membantu.

 Kepada keluarga besar Ikatan Beat Sumatera Utara, seluruh bikers

Nusantara,  seluruh anak-anak Pencinta Alam Sumatera Utara. dan Remaja

Masjid Nurul Iman. Dan dusun kreatif Untuk berbagi pengalaman.

 Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang

pernah memberikan perhatian dan bantuan kepada penulis.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini,

namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata

bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat

bermanfaat bagi guru sejarah dalam menambah ilmu pendidikan.

Medan,   Juli  2016
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