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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahi robbil‘alamin segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam. 

Dengan taufiq dan hidayah dari Allah yang tidak terhingga berupa kesehatan dan kesempatan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Sejarah Kota Sibuhuan”. 

Sholawat dan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW. Manusia terbaik 

sepanjang zaman yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang 

bederang seperti yang kita rasakan sekarang ini.  

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik 

dari segi isi maupun dalam hal penyajian, mengingat keterbatasan pengetahuan dari penulis 

sendiri. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun. 

Begitu banyak pihak yang membantu dan menudukung dalam penulisan baik secara 

langsung ataupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh 

karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada 

: 

Tanpa bantuan dan perhatian yang terus menerus sekalian, tidak mungkin penelitian ini 

dapat dilakukan. 

1. Teristimewa penulis sampaikan kepada orang tua saya terkasih, Ayahanda Alm. Rafi’i 

Lubis dan Ibunda Nur Samin yang tiada lelah mencurahkan kasih sayangnya kepada 

penulis serta telah bersedia bekerja keras memberikan dukungan moril dan materil 

dan do’a Ibunda yang senantiasa bersama saya. Terima kasih juga kepada saudara 

penulis bang Berti Lubis, bang Jonni Lubis serta kak Saimah Lubis yang sudah 

bersedia bekerja keras untuk membantu biaya penyelesaian skripsi ini. Semoga 

keberkahan selelu menyertai kita.    

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

3. Ibu Dra. Nurmala Brutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

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

sekaligus Dosen penguji penulis. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama 

proses penulisan skripsi. 
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5. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. 

Terimakasih atas arahan dan kesabaran membimbing penulis dalam penyelesaian 

penulisan skripsi ini. Tanpa bantuan bapak mungkin skripsi ini tidak akan 

terselesaikan. 

6. Bapak Dr. Ichwan Azhari, M.S selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu 

memberiakan saran bagi penulis. 

7. Bapak Dr. Hidayat, selaku dosen penguji yang sudah bersedia membimbing dan 

memberikan masukan pada penulis. 

8. Ibu Rosmaida, selaku Dosen Penguji telah memberikan banyak masukan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

9. Ibu Dra. Lukita Ningsih, M. Hum yang sudah memberikan masukan dan memotivasi 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah yang telah membagi ilmu dan 

pengetahuannya selama penulis jadi mahasiswa. 

11. Ibu Dr. Yusnaili Budianti Nasution, atas segala motivasi serta sudah memberikan saya 

tempat tinggal untuk memudahkan terselesaikannya skripsi ini. 

12. Bapak Jurman Hasibuan selaku Narasumber dari Luhat Janji Lobi telah meluangkan 

waktu sibuknya memberikan informasi kepada penulis, Semoga Bapak diberikan 

keberkahan umur.   

13. Terimakasih kepada semua Informan yang telah besedia meluangkan waktu untuk 

memberikan informasi kepada penulis.  

14. Terima kasih  sebesar-besarnya kepada kak Ayu Trisna atas segala do’anya dan 

bantuannya dengan tidak bosannya dan begitu sabarnya memotivasi penulis dala 

menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

15. Terima kasih kepada Ustadzah Lisna yang membantu, memotivasi serta memberi 

masukan dalam penyelesaian skripsi ini dan Juga Ustadzah Sri serta Ustadz Irfawaldi 

yang selalu memotivasi penulis. 

16. Adik-adik tersayang Siti Khadijah, Siti Aisyah dan Fitri ramayana yang selalu 

memberikan motivasi. 

17. Adik-adik asrama Siti Aminah dan Nurul Hafizhoh  yang  sudah besedia 

meminjamkan laptop dan memberikan motivasi untuk penulisan skripsi ini. 

Terimakasih terhadap Rija, Elfi Ramadani, Rahma dan Sabidah dan juga sahabat saya 

Karlina Khairani yang selalu memberi semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.  
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18. Kak Sarifah sudah bersedia memberikan saya tempat tinggal selama penelitian serta 

telah bersedia menemani saya dalam penelitian. Terimakasih juga kepada kak 

Khotmaida Hasibuan dan kak Derli kak Riski Nirwana, kak Dingin dan Bang Juman 

yang sudah setia membantu dan menemani saya mencari data untuk skripsi ini. 

Terimaksih juga kepada bang Andri atas masukan dan motivasinya. Semoga Allah 

memberikan kemudahan dengan urusan kalian. 

19. Udak Bakri, bang Eldy dan yang lainnya yang telah bersedia membantu menyediakan 

transportasi dalam melaksanakan penelitian. 

20. Terima kasih teman-teman seperjuangan Riri, Fitri, Wilda, Rebecca, Ayu Astuti, 

Habnisah, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan namnanya satu persatu, 

yang sudah membantu dan memotivasi saya agar segera  menyelesaikan skripsi ini. 
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