
KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis sampaikan atas ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan 

Hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap 

Makam Maulana Malik Ibrahim (Khaje Dewe) Sebagai Tempat Ziarah Di Desa 

Mbatu Mbulan I Kecamatan Babussalam ” ini bisa diselesaikan. Salawat beserta 

salam saya hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa 

dilimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sampai di akihrat kelak. Amin. 

Skripsi ini dikerjakan dengan sangat bersungguh-sungguh dan dengan hati 

yang penuh ikhlas tetapi skripsi ini belumlah sempurna dan juga masih banyak 

kekurangan dan kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak 

disengaja. Untuk itu dengan lapang dada peneliti mengharapkan kepada semua 

yang membaca hasil penelitian ini diharapkan atas kerja samanya dalam 

memberikan kritik dan saran untuk dapat menyempurnakan penelitian ini agar 

lebih baik lagi. 

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material serta motovasi 

yang begitu sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, teritama 

kepada : 

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

Negeri Medan. 

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

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

Sekaligus dosen pembimbing skripsi Penulis yang telah membimbing dan 

memberi masukan dalam menyelesaikan skrisi ini.  

4. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M. Si sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah  

5. Bapak Drs. Ponirin, M.Si sebagai dosen penguji penulis. Sekaligus sebagai 

dosen pembimbing akademik penulis.  

6. Ibu Dra. Samsidar Tanjung, M. Pd sebagai dosen penguji penulis. 

7. Ibu Dra. Syarifah, M. Pd sebagai dosen penguji penulis. 



8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan yang telah banyak memberi bekal ilmu dan 

etika berperilku serta membantu penulis. 

9. Bapak Amri Siregar, S. Sos selaku Camat Kecamatan Babussalam yang 

telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka 

penyelesaian penulisan skripsi ini. 

10. Bapak Amri selaku kepala desa Mbatu Mbulan I yang telah memberi izin 

dan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Kedua orang tua tersayang, Ibunda Satunah SKD dan Ayahanda ABD. 

Halim Tarigan yang telah mendidik dan selalu memberikan kasih sayang, 

materi, motivasi dan semangat kepada peneliti. 

12. Adinda tersayang Badria Arika, Putri Yolanda, Bunga Aina Lestari yang 

telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti dan tak lupa juga 

buat ponakan tersayang Muhammad Nazril semoga kelak menjadi anak 

yang shaleh dan patuh kepada kedua orang tuanya. Sayang sama bunda,  

kakek, nenek, ibuk yolanda dan ibuk bunga. 

13. Sahabat tersayang Indri Prima Dewi, Normayani Hasibuan, Hestya Fitri 

Nora, dan seluruh teman-teman stambuk 010  terima kasih atas dukungan 

dan canda tawanya. Semoga persaudaraan kita semakin tetap erat. 

14. Kepada para responden yang bersedia menjadi sample dalam penelitian. 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan 

dan pengetahuan bagi semua yang membaca penelitian ini. 
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