
KATA PENGANTAR

Tiada kata terindah selain doa yang saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

karena berkat dan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“Persepsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan tentang

Cut Nyak Din sebagai Pejuang Wanita” dapat selesai dengan baik. Penelitian ini

merupakan salah satu syarat yang harus di laksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gelar

S-1 Pendidikan Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menemui hambatan dan rintangan di karenakan

keterbatasan kemampuan penulis sendiri, meskipun penulisan skripsi masih memiliki

kekurangan dan kelemahan, baik sistematika penulisan maupun penggunaan bahasa. Namun

berkat bimbingan , saran, dan kritik dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapakan terimakasih yang sangat dalam

kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya berupa rezeki dan kesehatan

sehingga dalam proses penulisan skripsi berjalan dengan baik.

2. Teristimewa yaitu untuk seluruh keluarga khususnya Ibunda dan Ayahanda tercinta

yang sangat saya sayangi dan telah banyak membantu moril maupul material serta

motivasi dan doa yang tiada henti di berikan kepada ananda.

3. Ibu Dra.Lukitaningsih,M.Hum dan Bapak Sidik selaku dosen pembimbing skripsi yang

telah banyak memberikan motivasi kritik maupun saran terhadap proses penulisan

skripsi.

4. Bapak Dr.Hidayat,M.Si sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing

dari awal semester hingga akhir dan juga telah memberikan masukan terhadap

penulisan skripsi penulis.



5. Ibu Dr.Samsidar Tanjung,M.Pd sebagai dosen pengajar dan juga dosen penguji yang

telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi.

6. Ibu Dra.Syarifah,M.Pd sebagai dosen pengajar dan juga dosen penguji yang telah

memberikan masukan dalam penulisan skripsi.

7. Ibu Dra.Flores Tanjung,M.A sebagai ketua jurusan pendidikan sejarah

8. Bapak Drs.Yushar Tanjung,M.Si sebagai sekretaris jurusan pendidikan sejarah

9. Ibu Dra.Hafnita Lubis,M.Si dan Bapak Fahri sebagai dosen dan asisten dosen

pengampu mata kuliah sejarah indonesia 2 yang telah membantu saya dalam

menyelesaikan penelitian skripsi penulis.

10. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf yang telah membantu penulis dalam

proses pemberkasan skripsi.

11. Bapak Prof.Dr. Ibnu Hajar, M.Si sebagai Rektor Universitas Negeri Medan.

12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pendidikan sejarah yang telah membimbing penulis

selama proses perkuliahan.

13. Teristimewa adalah untuk sahabat-sahabat saya selama perkuliahan Appri Aritonang,

Nesmi Agustina Lubis, Juliani,susiana, Rizmirani y Rahmi, Merry Desiana Dolok

Saribu,Saudur Manullang yang telah menjadi bagian hidup saya selama perkuliahan

dan Heryanti Tirta Utami sesama teman satu pembimbing skripsi yang telah berjuang

bersama selama penyusunan skripsi ini.

14. Kepada seluruh teman-teman reguler b terimakasih atas kebersamaannya dan seluruh

teman-teman stambuk 2011 yang telah menjadi bagian dari hidup penulis.

15. Terimakasih kepada seluruh teman-teman PPLT Pantai Cermin yang telah mengisi

hidup penulis dengan pengalaman baru yang sangat berharga.

16. Terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan atas kelancaran

penulisan skripsi penulis.



17. Terimakasih juga kepada kakak kos Asri Elvina, Juli dan adik-adik kos Dina dan Dian

serta adik stambuk Nike Indriani yang telah memberikan dukungan semangat dan

motivasi kepada penulis.
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