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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyusun dan 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pelestarian Situs –

situs Bersejarah Pada Masa Kolonial Belanda di Kota Padangsidimpuan”, sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan 

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan (UNIMED). 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah mendukung dan memberikan motivasi, dan bantuan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

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

Medan (UNIMED). 

 Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan FIS Universitas Negeri Medan 

 Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

 Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M. Hum dan Ibu Lister Eva Simangunsong, selaku 

ketua dan sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah. 

 Bapak Dr. Hidayat, M.Si, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang selalu 

membantu, mengajarkan apa itu kesabaran, ketabahan dan memberi motivasi 

penulis mulai rencana penelitian hingga penyelesaian skripsi ini. 
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 Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A, selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) dan 

selaku dosen pemberi saran dan penguji yang telah memberikan masukan 

kepada penulis. 

 Ibu Ika Purnama Sari, S.Pd, M.Si, selaku dosen pemberi saran dan penguji 

yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. 

 Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si, selaku dosen pemberi saran dan 

penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. 

 Bapak dan Ibu staff pengajar jurusan Pendidikan Sejarah, yang telah 

memberikan bekal ilmu yang tak ternilai selama belajar di jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

 Orangtua tercinta Alm. M. Hs dan terutama ibu penulis Hj. H. Samosir yang 

tiada hentinya mendoakan penulis dan selalu memberikan semangat motivasi 

nasihat maupun material, serta dukungan dalam hidup penulis  tanpa beliau 

penulis bukanlah apa – apa. 

 Keempat saudara kandung penulis yaitu terkhusus bagi kakak penulis Kak 

Rini dan Kak Fatwa. Dan kedua abang penulis Bang Firman dan Bang Woro. 

 Seluruh informan terkhusus kepada Dinas Pariwisata, BAPPEDA, BPS Kota 

Padangsidimpuan, dan masyarakat yang telah memberikan informasi, penulis 

ucapkan terimakasih. 

 Tulang penulis R. Samosir  yang sudah seperti ayah sendiri bagi penulis 

terimakasih atas motivasinya selama ini. 

 Keponakan penulis Muhammad Umar Fatih, Kin – kin dan Dipo. 
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 Sahabat-sahabat penulis selama kuliah terutama Karimatunnisa, Novia Maya 

Sari Sekedang, Dewi Puspita Sari gila, Hilda Mutiara Ayu Sobirin, Tanisya 

Lubis. Yang selalu menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan kesusahan 

selama kuliah dan selalu memberikan dukungan serta motivasi. 

 Teman-teman kelas reguler B yang kompak stambuk 2013 yaitu Paidah, 

Karlina, Albert, Willy Bot, Edak Prisil, Devita, Ayahanda Daniel, Rheo, 

Donny, Hendra, Daus, Daud, Fajar, Para BB, dll yang tidak bisa penulis tulis 

namanya satu-satu. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini semoga kita 

sukses semuanya dikemudian hari. Amin. 

 Teman satu PS stambuk 2013 yaitu teman seperjuangan, orang-orang pilihan, 

orang sabar, orang tangguh terutama Siska, Vero, Lia, Donny, Fikri, Idris, 

Swandi, Monika, Lewis, dll. Terimakasih sudah saling menguatkan dan saling 

memberi motivasi satu sama lain untuk penyusunan skripsi tercinta ini. 

Sukses buat kita semua Kawan! 

 Teman-teman seperjuangan dari kelas reguler A dan kelas non reguler 

stambuk 2013 yang tidak bisa penulis tulis namanya satu – satu. 

 Kakak-kakak stambuk yang telah ikut memberi motivasi dalam penyusunan 

skripsi ini. 

 Teman-teman PPLT Yaspen Mulia Pratama Simalingkar terutama Fitri 

Ritonga, Benny Junior Kaban, Hilda Mutiara, Surya Aymanda Nababan, 

Dolly Panjaitan, Selly Mardiah, indah Lestari, Edak Hotna, Charli iin, Kak 

Wulan, dll. 
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 Siswa-siswi penulis yang tersayang kelas X dan XI IPA, IPS di SMA Mulia 

Pratama yang tidak bisa penulis tulis namanya satu-satunya.  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, 

namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata 

bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya 

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi khalayak ramai. Khususnya guru sejarah dalam menambah 

ilmu pendidikan. 
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