
i 

 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkah 

dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan do’a 

beriring salam penulis tidak lupa pula mengirimkan kepada junjungan Nabi besar 

Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita   ke alam 

yang terang menderang dari alam kebodohan kealam yang berilmu 

pengetahuan seperti  yang telah kita rasakan saat sekarang ini. 

Skripsi ini berjudul  “Pemanfaatan Tugu Benteng Kuta Reh Sebagai 

Sumber Belajar IPS (Sejarah) Di SMP Kecamatan Badar Kabupaten Aceh 

Tenggara”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar sarjana Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNIMED. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari banyak mengalami 

kesulitan dan hambatan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis 

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

Dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

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

Negeri Medan beserta staf – stafnya yang telah membantu kelancaran 

urusan akademik maupun administrasi selama menjalani perkuliahan. 

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

stafnya. 

3. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah. 



ii 

 

4. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si, selaku Seketaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah, sekaligus dosen penguji skripsi. 

5. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan banyak masukan, waktu dan tenaga kepada penulis 

demi terselesainya skripsi ini.  

6. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Si, dan Bapak Pristi Suhendro, S. Hum, selaku 
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