
KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat           

karunia-nya yang telah penulis terima mulai awal hingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Sejarah Perlawanan Sutan 

Matsyekh dalam Menentang Kolonialisme Belanda Di Stabat Kab.Langkat (1862-

1865)“. Adapun tujuan skripsi ini disusun yaitu sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar serjana pendidikan 

 Didalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan 

bimbingan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis penyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik,M.Si. selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan 

2. Bapak Dr. H. Restu, MS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

3. Bapak dan ibu pembantu  Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

4. Ibu Dra. Lukitaningsih, MSi. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah. 

5. Bapak Dr.Phil Ichwan Azhari M.S Selaku dosen pembimbing skripsi 

penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan bantuan 

kepada penulis mulai dari proposal hingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan, jasamu tidak akan terlupakan. 



6. Ibu Dra. Lukitaningsih, MSi. Selaku dosen pembimbing akademik dan 

penguji saya yang telah banyak memberikan pemikiran dan saran sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Dra.Flores Tanjung, M.A. selaku dosen penguji ahli saya yang telah 

banyak memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu Dra. Hafnita Sari Lubis, M.Si sebagai dosen pembanding bebas. 

9. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang dengan bangga penulis 

sebutkan, Bapak tercinta Drs.Jemingin dan  Ibunda Maslini yang telah 

membesarkan, mendidik, dan memberikan dukungan baik moril maupun 

materil yang selalu kuatir kekuatirannya menjadi semangat  serta doa 

kalian menjadi penyejuk setiap langkah sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. terimakasih untuk segalanya. 

10. Keluarga besar Abangda M. Hadi Surya S.Hut. dan Abangda M. Hadi 

Negara SPd. serta adik tercinta M. Hadi Umara suka duka kita lewati 

bersama di dalam keluarga ini , terima kasih untuk semua dukungan, 

motivasi dan senyuman kalian buat penulis bersemangat menyelesaikan 

skripsi ini. 

11. Untuk keponakan penulis Fiya Addara dan Omar Attanegara kelak kalian 

akan menjadi orang sukses . 

12. Sahabat-sahabatku Evan Tamba, Riduan Edo, Sugianto, Muslim, Iqbal, 

Nurhairina, Nurindah Sari, dan Elsa  yang telah banyak membantu aku dan 



menyemangati aku dan tidak jarang memberikan saran dan masukan 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Sahabat dan sekaligus teman seperjuangan penulis Kelas A-Reguler 2010 

yang telah melalui masa kuliah bersama terutama : Yosep, Rio, Agustinus , 

Budi, Dedi, Berkat , Jarahman, Tono , Boy ,Rima, Putri, Arinda, Fatwa, 

Mariya, Nely, dan Indri Prima. 

14. Kepada bapak Camat  Stabat dan Stafnya. terima kasih atas bantuan saran 

dan masukan dalam mengurus keperluan penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

15. Bapak Tengku Syah Johan Selaku keturunan dari Sutan Matsyekh yang 

telah membantu penulis memberikan informasi dan seluruh data yang 

dibutuhkan penulis dan telah membantu penelitian selama melakukan 

penelitian. 

16. Bapak Lisanuddin Selaku keturunan dari salah satu Panglima perang Sutan 

Matsyekh yang ikut berjuang melawan Belanda yang telah membantu 

penulis memberikan data dan dokumen atau referensi yang dibutuhkan 

penulis. 

17. Bapak Sulaiman Zuhdi selaku sejarawan lokal Stabat yang telah 

meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan 

masukan dan saran mengenai perjuangan Sutan Matsyekh melawan 

Belanda di Stabat. 

18. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat 

terselesaikan penulis juga mengucapkan terima kasih. 



19. Terakhir kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya dan 

menjawab seluruh pertanyaan , penulis mengucapkan terima kasih. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa 

bermannfaat bagi semua pembaca umumnya penulis khususnya. 

 

 

       Medan,    Januari 2015 

       Penulis 

 

Muhammad Hadi Nugraha  

 NIM : 3103121045 
 


