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KATA PENGANTAR 

 PujiSyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk semua berkat dan kasih 

karunia yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah, 

Fakultas Ilmu Sosia,l Universitas Negeri Medan. Dalam rangka untuk memenuhi 

persyaratan tersebut, penulis menyusun sebuah skripsi dengan judul 

“Baharoeddin Siregar Sebagai Bupati Deli Serdang ke – 6 (1970-1978)”. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena 

keterbatasan kemampuan, pengetahuan, materi dan pengalaman penulis. Oleh 

karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat 

lebih baik lagi dalam penulisannya.  Pada Kesempatan ini Penulis menyampaikan 

ucapan terimakasih kepada : 

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

Medan. 

 2. Bapak Drs. Restu, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

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

 4. Ibu Dra.Samsidar Tanjung, M.Si Selaku dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga dan pemikiran kepada 

penulis dalam penulisan skripsi ini. 
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 5. Bapak Drs.Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 

dan sekaligus penguji ahli yang memberikan pemikiran untuk penulisan 

skripsi. 

 6. Bapak Dr.Hidayat, M.Si dan Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku 

Dosen Penguji yang telah banyak memberikan saran kepada penulis. 

 7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah 

memberikan ilmu yang berharga selama penulis menjadi mahasiswa.  

 8.  Ibu Sondakh Siregar, Bapak Daim Siregar, Bapak Japse, Bapak Amir 

Siahaan yang telah berkenan menjadi sumber informasi pada penulisan 

skripsi ini.  

 9. Orangtuaku yang terkasih Ayahanda J.W Naibaho,  Ibunda L. Malau 

dan Ibunda S. Simarmata yang telah membesarkan dan mendoakan 

penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 10. Untuk Keluarga kakak dan adikku Riza Naibaho, Debby Naibaho, Hana 

Naibaho, Nehemia Naibaho, Mastogi Naibaho, Jordi Naibaho. 

Terimakasih untuk dukungannya. 

 11. Untuk seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, 

terimakasih untuk doa dan dukungannya selama penulis masih menjadi 

mahasiswa. 

 12. Untuk teman-teman seperjuangan Kelas Ekstensi 2010 terimakasih 

untuk semua doa dan dukungannya selama ini. 
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 13. Untuk teman-teman seperjuangan PPLT SMA N 1 Serbajadi 

terimakasih telah berbagi waktu yang berharga kepada penulis. 

 14. Untuk Sahabat Penulis Putri Hasanah, Deva Manurung  terima kasih 

untuk segala doa dan dukungannya yang diberikan selama ini. 

 15. Untuk teman penulis, Abang Wibi, Fandi, Rio, Herman, Oi, Indra, 

Christine, Adita yang menjadi penyemangat penulis terimakasih untuk 

dukungannya. 

  Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf atas 

segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 

kita semua. 

 

 

        

 Medan,     Maret 2015 

   Penulis 

 

    Saulina Ocktavia Naibaho 
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