
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT dimana, atas 

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

SYAIBOEN DI KESULTANAN ASAHAN (1933-1946)”. Shalawat dan salam saya ucapkan 

kepada Rasullullah Muhammad SAW, yang mana syafaatnya diharapkan di yaumul mahsyar 

kelak. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, baik isi tekhnik 

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 : 

 Ayahanda Agussalim Manurung dan Ibunda Maisyarah tercinta yang melahirkan, 

mendidik dan membesarkan peneliti. Karena doa dan restu mereka peneliti bisa 

menjadi saat sekarang ini dan sampai pada akhir untuk menyelesaikan studi dalam 

perkuliahan. Skripsi ini sengaja ananda persembahkan sebagai bukti bahwa ananda 

telah menyelesaikan amanat yang ayah dan ibu berikan kepada ananda. Kiranya Allah 

SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada mereka. 

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

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

Medan 

 Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan 

 Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah  
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 Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi,  peneliti 

mengucapkan terima kasih atas masukan dan kemudahan yang telah bapak berikan, 

dan membimbing penulis dengan sabar mulai dari proses penyusunan proposal 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

 Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku Dosen Pembimbing  Akademik serta penguji 

yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi peneliti selama masa perkuliahan. 

 Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Dosen penguji atau Pembanding 

Utama yang banyak memberi inspirasi bagi peneliti. 

 Ibu Dr. Lukitaningsih, M.Hum selaku Dosen penguji atau Pembanding Bebas yang 

banyak memberi inspirasi bagi peneliti. 

 Dosen-dosen peneliti lain yang ada di Jurusan Pendidikan Sejarah, Pak Ponirin, Pak 

Pristi Suhendro, Pak Hidayat, Pak Syahrul Nizar, Ibu Samsidar Tanjung, dan Ibu 

Apriani dan Bapak Tappil Rambe, serta seluruh dosen lainnya yang telah memberikan 

ilmu dan pengalaman kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan di Universiteas 

Negeri Medan. 

 Adik Peneliti, Iqbal Manurung, Alimuddin Manurung dan Syaiful Arif Manurung, 

yang selalu memberi dukungan moral dan emosional yang membuat peneliti semangat 

untuk menyelesaikan penelitiannya. 

 Saudara dan Adik sepupu Awalluddin, Rahmayuni, Azri, Rahmadani Hsb, Sri Rezeki 

yang memberi dukungan kepada peneliti serta semangat. 

 Bapak Tengku Alexander, Tengku Syahdan dan Tengku Yasir serta informan lainnya 

yang telah memberikan banyak informasi kepada peneliti. 

 Sahabat-sahabat terbaik spesial untuk Ela Azura, Muhammad Ridwan Fuad, 

Mawaddah, Zainuddin, Rehan, Fitriani, Tofik, Vii, Santoso, Febri, Fajar, serta kakak 

kos kak efria, kak nanung dan  kawan kos Anggun, Ica dan adik-adik kos Nisa, Intan, 
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Firna, Mutia, Latifah, Lena, Sari, Munah, Ika, Rahma, terimakasih untuk kenangan-

kenangan terbaik yang kita lalui selama ini, semoga kedepannya kita semua menjadi 

orang yang sukses dunia akhirat. 

 Teman-teman seperjuangan B Reguler 2013 atas kebersamaan yang begitu banyak 

kenangan. 

 Teman-teman seperjuangan sempro dan sidang Nur Hasanah S.Pd, Novia Maya Sari 

S.Pd dan Chusnul Khotimah Pohan S.Pd 

 Teman-teman terbaik XII IPS 2 dari Madrasah Aliyah Negeri Tanjungbalai 

 Teman-teman PPLT Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan yang telah memberi 

semangat kepada peneliti selama menjalankan penelitian 

 Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak 

dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan jika ada pihak yang 

terlewatkan mendapatkan ucapan terimakasih, peneliti meminta maaf atas kesalahan dan 

kekhilafan. Semoga skripsi ini bermanfat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi 

yang membacanya, khususnya di wilayah Faklutas Ilmu Sosial. 

 

Medan, 27 September 2017 
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