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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa karena kasih-

Nya penulis  akhirnya dapat  menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul 

“Perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan (1950-2014)”. 

Penulisan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi 

oleh setiap mahasiswa guna menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat menyandang 

gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. 

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi isi 

dalam hal penyajian maupun tehnik penulisan yang dikarenakan keterbatasan yang 

dimiliki penulis. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari betapa besar 

dukungan moral,material,waktu serta tenaga yang diperoleh penulis dari berbagai 

pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih 

dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai dan menjadi tempat curahan 

penulis untuk meminta pertolongan dari berbagai masalah yang dihadapi. 

Penulis sadar bahwa berkat kasih dan karunia-Nya skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

2. Teristimewa terhadap kedua orang tua penulis Ayah Lamrapat Sibagariang 

dan Ibunda tercinta  Idamalem Br Sembiring yang telah mendidik dan 

mengajarkan penulis tentang arti dan perjuangan hidup serta memberikan 

bantuan moral dan material  sehingga penulis dapat menyelesaikan studi 

dengan baik 

3. Bapak Prof.Dr.Ibnu Hajar Damanik, M.Pd selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan 
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4. Bapak Dr. Restu M.S, selaku Dekan dan Seluruh Civitas akademik di 

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Flores Tanjung M.A selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

telah banyak memberikan saran yang membangun serta motivasi sehingga 

dapat terselesaikan skripsi ini 

6. Bapak Drs.Ponirin M.Si., sebagai Dosen Pembimbing skripsi penulis yang 

telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan motivasi 

pada penulis dalam penyelesaikan skripsi ini. 

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

yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis 

selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Pendidikan Sejarah dan 

memberikan arahan pada penulis dalam penyelesaian skrisi ini. 

8. Ibu Dr. Syamsidar Tanjung M.Pd, sebagai Dosen Pembanding Utama 

yang telah memberikan kritik dan saran demi terselesaikannya skripsi ini. 

Terima kasih atas semua ilmu yang ibu ajarkan selama saya menjalani 

perkuliahan. 

9. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis M.Si, sebagai Dosen Pembanding bebas yang 

telah memberikan kritik dan saran demi terselesaikannya skripsi ini. 

Terima kasih atas semua ilmu yang ibu ajarkan selama saya menjalani 

perkuliahan. 

10. Seluruh Dosen-dosen dan staf administrasi di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah kalian 

berikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Jusrusan Pendidikan 

Sejarah. 

11. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada Bapak Sopian S.Sos Selaku 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan Bapak James 

Sihombing M.Si Selaku Kepala Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Medan serta seluruh Staf pegawai personil Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Medan yang telah menjadi narasumber penulis dalam 
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menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu,tenaga dan fikiran 

serta kesabaran dan rasa kekeluargaan yang kalian berikan kepada penulis.  

12. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada abang-adik penulis, Ferdinan 

Sibagariang dan Kartika Sibagariang yang telah menjadi sumber motivasi 

penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Pendidikan Sejarah.  

13. Trima kasih buat teman-teman seperjuangan di kelas A Reguler 2010 

Pendidikan Sejarah, terkhusus buat sahabat seperjuangan Nelly, Mariya, 

Hesry, Rio, Jarahman, Fatwa, Morris dll . Terima kasih atas segala 

pengalaman yang telah kita lewati bersama di selama masa perkuliahan. 

Sukses buat kita kedepannya. 

14. Terima kasih kepada sahabat dan rekan seperjuangan Boy Hutahaen dan 

Agustinus Sitohang yang telah menemani penulis dalam menjalani studi 

sebagai mahasiswa di Jurusan Pendidikan Sejarah dan juga telah 

menemani penulis dalam melakukan penelitian ini. Trima kasih sobat, 

semoga kita sama-sama sukses kedepannya. 

15. Terimakasih buat rekan sepelayanan PERMATA GBKP Runggun 

Tanjung Morawa Kiri yang telah memberi motivasi kepada penulis selama 

melakukan penulisan skripsi ini. Terima kasih teman-teman semoga kita 

sukses kedepannya dan tetap semangat dalam pelayanan kita.   

16. Untuk sahabat sepermainan Abangda Effry Saragih, Adian Sinambela, 

Yasser Subroto Ginting, Hendra Sembiring yang selalu setia menemani 

dan memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima 

Kasih sahabat, sepuluh tahun yang akan datang kita akan tersenyum dikala 

kita berjumpa dan saling bercerita nostalgia. 

17. Untuk teman-teman PPLT 2013, Kepala Sekolah,Guru, Staff dan seluruh 

siswa-siswi di SMA Negeri 1 Tanjung Beringin. Terima kasih penulis 

ucapkan utuk pengalaman selama menjalani PPLT tahun 2013 yang telah 

kita lewati bersama dan juga mengajaran tentang bagaimana menjadi 

seorang pendidik. 



v 
 

18. Terakhir kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini 

sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa 

bermanfaat bagi semua pembaca umumnya dan penulis khususnya.  
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     Lili  Budianta Lam Lungguk  
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