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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat 

yang dikaruniakan-Nya kepada penulis hingga penelitian ini dapat selesai tepat pada 

waktunya. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan. Peneliti meyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari isi, 

teknik penulisan, maupun nilai ilmiahnya. Mengingat keterbatasan pengetahuan, kemampuan 

dan pengalaman. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran 

dan kritik dari pembaca skripsi ini. 

Sebagai rasa syukur, dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak 

menerima bantuan, baik berupa bimbingan, saran, kritik, dan lain sebagainya. Maka dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada pihak-pihak yang telah mendukung demi penyelesaian skripsi ini, yaitu 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

beserta jajarannya. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan dan selaku Pembimbing Skripsi 

(PS) yang telah sabar dalam memberi arahan dan motivasi sehingga saya mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Ponirin M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah 

banyak sabar dalam memberi arahan, masukan dengan pemikiran yang luas dan 
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memberikan motivasi kepada penulis hingga saya mampu menyelesaikan skripsi 

ini. 

5. Kepada para penguji Ibu Dr. Samsidar Tanjung M.Pd dan Bapak Dr. Hidayat, 

M.Si selaku penguji yang telah memberi banyak saran untuk memperbaiki dalam 

penyusunan perbaikan Skripsi. Serta seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf 

administrasi di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan yang telah 

membagi ilmu melalui proses belajar mengajar selama beberapa tahun, terima 

kasih atas bimbingannya. 

6. Kepada seluruh seuluruh Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah 

yang tidak bosan-bosannya membimbing saya 

7. Kepada seluruh staf dan pegawai balitbang Kota Medan yang menyambut baik 

kedatangan saya dan telah membantu membuat surat penilitian saya 

8. Teristimewa kepada kedua orang tua tersayang dan tercinta atas segala dorongan, 

semangat, motivasi dan kerja keras untuk pendidikan penulis serta doa yang tidak 

pernah putus hingga terselesaikannya skripsi ini. 

9. Terimakasih kepada adek kandung saya Anggi Rayhana Dalimunthe yang menjadi 

motifasi dan telah mendoakan agar segera selesai mengerjakan skripsi. 

10. Kepada sahabat Herwinsyah, S.Pd terima kasih telah menjadi sahabat yang 

menerima segala kekurangan sifat dan sikap penulis, semoga persahabatan kita 

selalu terjaga. 

11. BKM pengurus Masjid yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini 

12. Terimakasih Kepada Bapak/Ibu yang mau meluangkan waktunya buat saya dalam 

menyelesaikan penelitian. 

13. Kepada adik-adik stanbuk, Indah , putri, meri rizky dll yang sulit menyebutkan 

namanya satu persatu 
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14.  Seluruh orang-orang yang telah memberikan doa dan suport kepada saya agar 

cepat menyelesaikan skripsi ini,terima kasih banyak. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penelitian dan 

pengerjaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat 

menjadi masukan bagi yang membutuhkannya. 

Medan,  Mei 2017 

       Penulis 

 

       M Royhan Dalimunthe 

        


