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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas izin dan

karunianya sehingga skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan dapat terselesaikan. Skripsi ini berjudul “Pemikiran Siti

Rohana Dibidang Pers Berkaitan Dengan Perjuangan Kaum Perempuan

1912 – 1972”. Tidak lupa shalawat bertangkai salam kepada junjungan Nabi

Besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik isi,

tehnik penulisan, maupun nilai ilmiahnya mengingat keterbatasan pengetahuan

dan pengalaman. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan

saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan ini, penulis telah menerima bantuan dari berbagai pihak

baik moril maupunn materil. Maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan

rasa syukur dan terimah kasih kepada :

 Allah SWT yang mana berkat rahmat, hidayah serta kasih sayangnya

penulis diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan tulisan ini.

 Teristimewa kepadanmh kedua Orangtua saya tercinta Bapak saya Satimin

dan Mama saya Ngatmini yang tidak henti-hentinya terus memberikan

doa, kasih sayang, kepercayaan serta motivasi yang tiada duanya di dunia

ini bagi penulis. Semoga Allah senantiasa meberikan kesehatan serta

ridhonya.
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 Bapak Pristi Suhendro, S.Hum M.Si selaku dosen pembimbing skripsi

yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan bagi penulis

untuk menyelesaikan tulisan ini.

 Seluruh Civitas Universitas Negeri Medan mulai dari Rektor Universitas

Negeri Medan Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, Dekan Fakultas

Ilmu Sosial Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, Serta Ketua Prodi Pendidikan

Sejarah Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum.

 Ibu Lister Eva Simangunsong, S.Pd, M.A selaku sekretaris jurusan

Pendidikan Sejarah

 Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku dosen penguji skripsi

 Ibu Dr. Rosmaida Sinaga, M.Hum selaku dosen penguji skripsi

 Bapak Dr. Hidayat, M,Si selaku dosen pembimbing akademik sekaligus

dosen pembanding utama skripsi

 Kepada Kepala Pustaka Humaniora Medan dan administratornya terkait

peneletian tulisan ini.

 Kawan-kawan kos lama saya yang senasib sepenanggungan Refky Riza

Pranata, Pandu Surya, Zoel, Alfan Aziz, dan Oji yang dari awal sudah

banyak membantu dan menolong saya selama di perantauan, serta kepada

kawan kos baru yang juga sekamar dengan saya Ridho Gilang karena

sudah banyak membantu saya juga baik moril maupun materil, serta

kepada kawan-kawan kos semua yang tidak dapat saya sebutkan satu

persatu.
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 Kawan-kawan seperjuangan kelas Reguler A stambuk 2013 yang sama-

sama melewati perjuangan dari awal sampai akhir, khususnya Rispandi

Adha yang telah banyak bertukar pikiran dan memberi nasehat kepada

penulis sampai akhir-akhir masa kuliah.

 Sahabat-sahabat BB baik Ela Azura, Habnisah, Fitriani, Zainuddin, Vii,

Taufik yang telah banyak berbagi cerita dan turut membantu penulis

menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus dan terspesial kepada Rehan Zahara

yang banyak membantu baik moril maupun materil, memberikan ide-ide

dan juga banyak meluangkan waktunya kepada penulis sehingga skripsi

ini dapat terselesaikan.

 Para keluarga, sanak saudara serta uwak saya di Aek Paing Bawah 2 yang

juga selalu memberikan nasihat, motivasi dan doa kepada penulis yang

mana nasihat-nasihat itu masih penulis ingat dan penulis pegang teguh

hingga saat ini.


