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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas 

berkat dan rahmat-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

yang bejudul “Pengembangan Media Film Dokumenter Dalam Pembelajaran 

Sejarah Di SMA Negeri 1 Binjai ”. 

Penulisan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh 

gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah di 

Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat berjuang sendiri 

tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil maupun 

spiritual.Di kesempatan ini ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada 

pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikans kripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

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. 

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

Lister Eva Simangunsong, S.Pd, M.A Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 
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4. Bapak Ricu Sidiq M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis 

mengucapkan terima kasih atas masukan dan kemudahan yang telah 

beliau berikan kepada penulis mulai dari proses penyusunan proposal 

hingga penyelesaian skripsi. 

5. Bapak syahrul Nizar saragih S.Hum,MA. selaku dosen pembimbing 

akademik dan selaku penguji yang telah bersedia meluangkan 

waktunya dalam membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini. 

6. Ibu Dr. Syamsidar Tanjung M.Pd dan Bapak Arfandian syah M.Pd 

selaku Dosen Penguji telah bersedia memberikan pemikiran dan saran 

sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan, yang telah berbagi ilmu melalui proses 

belajar mengajar selama beberapa tahun ini, penulis ucapkan banyak 

terimakasih atas bimbingan kalian semua. 

8. Ayahanda H. Muhammad Fauzi dan Ibunda Hj. Erni Fiani dan adik 

adik Dwi Kurniawan dan Nabila Rahmadini Terima kasih, karena 

selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan selalu 

mendoakan penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi 

dan akhirnya menyandang gelar sarjana. Semoga senantiasa Ayahanda 

dan Ibunda dalam lindungan dan limpahan berkah Allah SWT, selalu 

diberi kemudahan rezeki, kesehatan dan umur yang berkah. Tiada kata 

yang mampu penulis ucapkan untuk mengungkapkan rasa terima kasih 
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yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda selain ucapan 

syukur karena telah terlahir ke dunia ini. 

9. Terima kasih kepada adinda Nadra Fadillah Lubis yang selalu 

memberi semangat,motovasi, yang sampai akhirnya penulis bisa 

menyeslesaikan skripsi ini  

10. Terimakasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Binjai bapak 

Susianto S.Pd, M.Si dan ibu Anzarita S.Pd yang sangat membantu 

penulis dalam menyeselesaikan Skripsi ini. Banyak dukungan yang 

telah bapak dan ibu berika semoga allah membalasa segala kebaikan 

bapak dan ibu 

11. Kepada sahabat-sahabat Bayu Astawa Purba, Beni Junior Kaban, fikki 

arullansyah ridho gilang amalsyah saragih, Habriansyah, elsya Putri 

Agustin , Nur Hasanah, Ayu emelia Astri, Nur Kholila Lubis, 

terimakasih segalanya untuk menemani penulis dalam penelitian dan 

penulian skripsi ini dalam susah dan senang. Terimakasih sudah 

menjadi bagian sehari-hari dalam empat tahun untuk menjalani 

perkuliahan ini. 

12. Terima kasih buat teman-teman seperjuangan kelas Reguler A 

Stambuk 2013 yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu. Terima 

kasih atas segala pengalaman yang telah kita alami bersama-sama 

selama kita menjalani perkuliahan dan semua pengalaman yang kita 

alami takkan pernah terlupakan. Sukses buat kita semua. 
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13. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat 

disebutkan satu persatu dalam tulisan singkat ini, yang mana telah 

memberikan dukungan, doa dan waktu sehingga skripsi ini 

terselesaikan. 
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