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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sejarah Peran Anak Bekhu 

(Perempuan) Dalam Pendidikan Anak Dan Ekonomi Keluarga di Kecamatan 

Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara”. Shalawat beriring salam kita hadiahkan 

kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat 

syafa’at di hari akhir kelak. 

 Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Medan. Dalam 

penulisan skripsi ini penulis sadar masih tedapat kekurangan dan jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Dalam kesempatan ini penulis sangat berterima kasih kepada: 

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

Medan.  

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

staf-stafnya. 

3. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah. 

4. Ibu Lister Eva Simangunsong, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

5. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang 

tiada lelah dan bosannya membimbing dan memberikan arahan dan masukan-

masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 
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6. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang 

telah memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

7. Ibu Dr. Rosmaida Sinaga, M.Hum, selaku dosen penguji skripsi yang telah 

memberikan saran dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

8. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A, selaku dosen penguji skripsi yang telah 

memberikan saran dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

9. Seluruh Dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah, terima kasih atas ilmu-ilmunya 

yang berguna yang telah diberikan kepada saya. Semoga Tuhan selalu 

melimpahkan berkah dan kasih sayangnya terhadap Ibu dan Bapak.  

10. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibunda tercinta Rahimah dan Ayahanda 

tersayang Satarudin S,Pd yang telah berjuang tiada lelahnya untuk membiayai 

kuliah penulis sampai selesai. Terima kasih karena telah memberikan doa dan 

dukungan baik materi maupun moril dalam penyusunan skripsi ini. Semoga 

selalu dalam lindungan Allah SWT. 

11. Abangda Dedi Mizwar dan Adik Irwan Putra tersayang, yang selalu 

memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

12. Terimakasih juga buat orang yang spesial Zainudin Marjuki Deski yang 

selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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13. Terimakasih buat teman-teman tersayang Novia Maya Sari dan 

Karimatunnisa Lubis yang selalu membantu penulis dalam menyusun skripsi 

dan kawan susah senang dan memberikan semangat. 

14. Terimakasih buat teman-teman Ekstensi 2013 Pendidikan Sejarah Unimed 

yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

15. Terimakasih buat teman-teman Seperjuangan Dina Mariana Saragih dan 

Chusnul Khotimah Pohan. 

16. Terima kasih buat kak Padlah, kak Gadis dan bg Samsul yang selalu 

memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

17. Terimakasih buat Bapak Kepala Desa Pasir Bangun, Bapak Camat Lawe Alas 

dan  Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara yang telah 

memberikan waktu dan tempat untuk melakukan penelitian. 

 

  Besar harapan penulis agar skripsi penelitian ini dapat digunakan dengan 

baik. Tak lupa penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

Bapak/Ibu dosen dan teman-teman untuk kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. 

  

 Medan, Juni 2017 
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