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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT dimana, atas 

rahmat dan karunianya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Profil 

Surat Kabar Sipirok Pardomoean Tahun 1927 di Sipirok”. Shalawat berangkaikan 

salam dihadiahkan kepada junjungan besar Rasullullah Muhammad SAW, yang mana 

syafaatnya di harapkan di yaumul mahsyar kelak. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi jauh dari sempurna, baik 

isi teknik penelitian, maupun nilai ilmiahnya, mengingat keterbatasan pengetahuan, 

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

mengharapkan saran dan kritikan. Maka dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan 

rasa terima kasih  serta pengharapan yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Medan. 

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

beserta stafnya.  

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

  Ibu Lister Eva Simangunsong, S.Pd, MA selaku sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

 Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi, 

peneliti mengucapkan terima kasih atas masukan dan kemudahan yang telah 

bapak berikan kepada peneliti mulai dari proses penyusunan proposal hingga 

penyelesaian skripsi.  

 Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

penguji yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi peneliti selama masa 

perkuliahan.  

 Bapak Syahrul Nizar Saragih, M.Hum, MA selaku penguji yang telah banyak 

memberi masukan bagi peneliti.  
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 Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Dosen penguji atau pembanding bebas 

yang telah banyak memberi masukan dan banyak member inspirasi bagi 

peneliti. 

 Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Pendidkan Sejarah Fakultas Ilmu 

Sosial UNIMED.  

 Ayahanda tercinta H. Chaidir Lubis dan  Ibunda tercinta Hj. Nurli yang 

mendidik dan membesarkan penulis. Dengan rasa hormat yang paling dalam 

penulis mengucapkan terima kasih karena telah banyak berkorban buat penulis 

dan memberikan doa dan semangat serta bantuan materi dan spiritual sehingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.    

 PUSSIS UNIMED yang juga telah membantu penelitian saya.  

 Kepada kak Nirmala Sari Lubis, S.Pd, Abanganda Muhammad Maksum Lubis, 

S.Pd, Abanganda Muhammad Fahri, Mhd Charli serta Abanganda Herman 

Herianto Pohan dan Kakak, Abanganda yang lain yang telah member 

dukungan penuh baik secara material dan non material serta memberikan 

dukungan, doa, kasih sayang, semangat, motivasi yang tiada henti.  

 Kepada sahabat-sahabatku Novia Maya Sari (sekedeng), Ayu Astuti (tutik), 

Hilda Mutiara Ayu (kocik), Tanisya (icung), Dewi Puspita Sari (Gembul), Rita 

Eviani ( badak) yang selalu menemani penulis saat penulis sudah senang, yang 

selalu member semangat, yang selalu menjadi bagian dari hari-hari penulis dan 

kepada teman-teman B Reguler 2013 yang telah bersama kurang lebih 4 tahun 

di UNIMED.  

 Kepada teman-teman seperjuangan anak bimbingan skripsi Pak Ichwan, Wilda 

Hafni, Nur Hasanah, Yuli Anggraini, Karlina Khairani. 

 Teman-teman ekstensi 2013 Pendidikan Sejarah, Rizky Manihuruk, Ferawaty 

Siagian, Riri Hariyati. 

 Tidak lupa juga kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu 

persatu dalam tulisan singkat ini, yang mana telah memberikan dukungan, 

waktu dan doa sehingga skripsi ini terselesaikan.  
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Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan terima 

ksaih, peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi yang membacanya, 

khususnya di wilayah Fakultas Ilmu Sosial.  

 

 

        Medan,     Mei 2017  
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