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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dimana 

atas rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Dampak Kereta Api Sebagai Alat Transportasi di Kota Binjai Pada Masa 

Kolonialisme (1887-1945)”. Shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada 

junjungan Nabi besar Rasullullah Muhammad SAW, yang mana syafaatnya di 

harapkan di yaumul mahsyar kelak. 

Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari 

sempurna, baik isi, teknik penelitian, maupun nilai ilmiahnya, mengingat 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan 

hati, peneliti mengharapkan saran dan kritikan. Maka dalam kesempatan ini peneliti 

menyampaikan rasa terimakasih 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. 

 Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, 

penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas masukan, 

arahan serta bimbingan dan kemudahan yang telah ibu berikan kepada penulis 

mulai dari proses penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi.  

 Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, MS, selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi penulis selama masa 

perkuliahan. 



iii 
 

 Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum, selaku Dosen penguji yang telah banyak 

memberi masukan dan nasehat serta memberi arahan dan bimbingan bagi 

penulis.  

 Ibu Lister Eva Simangunsong, S.Pd, MA, selaku Dosen penguji yang telah 

memberi masukan dan nasehat serta memberi arahan dan bimbingan bagi 

penulis. 

 Bapak Drs. Ponirin, M.Si, selaku Dosen penguji atau pembanding bebas yang 

telah banyak memberi masukan dan banyak memberi arahan bagi penulis. 

 Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Pendidkan Sejarah Fakultas Ilmu 

Sosial UNIMED.  

 Terkhusus buat kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Dasuki dan Ibunda 

tercinta Sulmiati, semoga selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. 

Yang sudah mendidik dan membesarkan penulis. Dengan rasa hormat yang 

paling dalam penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah banyak 

berkorban buat penulis dan memberikan doa yang tak henti-hentinya dan 

semangat serta bantuan materi dan spiritual sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini dan pendidikan untuk mendapat gelar sarjana. 

 Kepada kakanda Eko Sulistyo dan adinda Bella Kartika yang telah 

memberikan doa dan motivasi yang tidak henti hentinya kepada penulis dalam 

menyelesaikan pendidikan ini. 

 Kepada sahabat-sahabatku Wilda Hafni, Anggi Agustine, Putri Widya, Ismi 

Nurjannah, Nur Hasanah, Ayu Emelia Astri, Rebeca Yolanda Silitonga, Fitri 

Handayani, Tia Kartika, Hilda Mutiara, Ridho Simbolon, Muhammad Nur, 

penulis ucapkan banyak terimakasih karena sudah menemani penulis selama 

masih duduk di bangku perkuliahan dan selama dalam pengerjakan Skripsi. 

Susah senang sedih bahagia kita telah melewatinya bersama-sama, 

terimakasih karena sudah menjadi sahabat dan keluarga bagi penulis,  semoga 

persahabatan ini tak terputus sampai tua nanti. 


