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KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT dimana, 

atas rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul : “Analisis Perkembangan Kurikulum Mata Pelajaran Sejarah Dari Masa ke 

Masa”. Tidak lupa shalawat dan salam saya ucapkan kepada Rasullulalh 

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 isi, tekhnik penelitian, maupun nilai ilmiahnya, mengingat 

keterbatasan 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 : 

 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. 

 Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi, 

peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah 

memberikan waktu luang dalam membimbing peneliti serta memberikan 

masukan yang sangat berharga dari penyusunan proposal hingga skripsi ini 

terbentuk. 
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 Bapak Pristi Suhendro, S.Hum, M.Si selaku Dosen Pembimbing  

Akademik dan penguji yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi 

peneliti selama masa perkuliahan. 

 Ibu Flores Tanjung, MA selaku Dosen penguji atau pembanding bebas 

yang banyak memberi motivasi bagi peneliti. 

 Ibu Drs. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Dosen penguji atau 

pembanding bebas yang banyak memberi inspirasi bagi peneliti. 

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

memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti selama mengikuti 

perkuliahan di Universiteas Negeri Medan. 

 Kedua orangtua peneliti, Bpk. Sunardi dan Ibu Nurhasanah yang telah 

membesarkan dan merawat hingga sampai sekarang ini dan tidak pernah 

lelah untuk mengantarkan peneliti kepada gelar Sarjana Pendidikan. 

Utama dan yang diutamakan kepada ibu saya yang telah berjuang demi 

pendidikan saya dan mendidik saya hingga sampai sekarang ini. 

 Ketiga abang peneliti (Harry Sutanto, Henry Santoso, M. Hardi Triono) 

yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian baik secara 

mental maupun financial. 

 Teman terdekat saya Uul Item, Winda Soebandono, Indah Ndut, Dina 

Indah yang selalu ada selama empat tahun masa perkuliahan. Adek besar 

saya Tambol. Kk Tiwa, Kk Dila, yang telah memotivasi saya untuk 

melanjutkan skripsi ini. Ira, Rani dan Do teman “Robinson” saya. Edi 

Putra Rasmamana PA teman gila-gilaan saya. Fika, Tina, Bundo, Novi, 
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Okta, Bincar, Fajar, Metha, Unjuk, Suci, Jaka, Memes, Kalin, Jon. Dan 

terakhir Nensy Pelawi dan Funny Ratubadis yang menjadi kawan 

seperjuangan di akhir perkuliahan. Terima kasih untuk kalian semua yang 

telah melukiskan cerita dalam selembar pengalaman saya selama empat 

tahun masa perkuliahan ini. 

 Teman-teman PPLT SMANSABANG yang memberikan pengalaman baru 

dan saling bertukar fikiran terutama Bg Adam, Ica-be, Ina, Yati Puyuh, 

Depih Badak, Syakir Tapir. 

 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 

Peneliti 
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