KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga
Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, “Pemikiran Teungku Daud
Beureueh. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari, hidup ini penuh dengan banyak
halangan dan rintangan yang harus dijalankan. Penulis yakin ini semua hanyalah
sebuah ujian dari Tuhan yang harus dilewati, dalam hati kecil berkata, “Tuhan
tidak memberi apa yang diinginkan, Tuhan memberi apa yang dibutuhkan
hambanya.” Kata-kata bijak inilah yang selalu memotivasi Penulis menjalankan
hidup dengan rasa bersyukur dan sabar. Dari awal hingga akhir dalam menjalani
perkuliahan untuk meraih Gelar Sarjana yang dibutuhkan untuk menghadapi
dunia nyata dan mengamalkan ilmu yang telah diberikan dosen-dosen di Jurusan
Pendidikan Sejarah.
Dalam penulisan Skripsi ini begitu banyak hambatan yang dihadapi penlis.
Namun, dengan adanya bantuan dan masukan, kritik, serta bimbingan dan arahan
dari berbagai pihak. Sehingga dapat diselesaikan Skripsi ini dan dalam
kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih :
 Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri
Medan. beserta jajaran staffnya dengan baik mengelola kampus Unimed
menjadi Character Building University, Penulis sangat bangga menjadi
bahagian Mahasiswa Unimed.
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 Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta
jajaran pegawai Fakultas yang dengan baik mengelola Birokrasi
Kemahasiswaan sehingga proses kemahasiswaan lancar.
 Ibu Dra. Lukitaningsih, M. Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah,
terimakasih atas segala kemudahan dan arahan yang diberikan untuk
Penulis jalankan.
 Bapak Arfandiansyah, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah,
terimakasih sudah memberikan pelajaran-pelajaran sewaktu diperkuliahan.
 Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum, M.Si selaku Dosen Pembimbing
Skripsi, terimakasih telah banyak memberikan waktu, arahan, pemikiran,
masukan dan motivasi penulis sampai Skripsi ini selesai.
 Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Pembanding Utama, yang
telah banyak memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan dan
masukan selama menyusun Skrpsi ini.
 Ibu Lister Eva Simangunsong, S.Pd., M.A selaku Dosen Pembimbing
Akademik, terimakasih yang telah memberi banyak bimbingan dan juga
masukan yang sangat berarti bagi penulis.
 Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, selaku Dosen Pembanding Bebas,
terimakasih telah begitu banyak memberikan arahan penulisan dan juga
inspirasi bagi peneliti.
 Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah beserta staffnya
yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang juga telah banyak
memberikan ilmu dan masukan selama mengikuti perkuliahan.
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 Bapak Drs. Mawardi. M.Hum.,MA. dan yang lainnya yang telah banyak
memberi Informasi, meluangkan waktu dan pemikiran-pemikiran nya
kepada penulis hingga Skripsi ini selesai
 Ayahanda Herman, yang tangguh dalam mendidik penulis, ketika penulis
kehilangan arah dan tidak berhenti-hentinya memberikan arahan, nasehat,
juga motivasi. Tanpa adanya perhatian dan kepedulian Ayahanda mungkin
penulis tidak sampai seperti saat ini.
 Untuk yang teristimewa Ibunda terkasih, Mariana S.Pd, yang telah
melahirkan, merawat dan membesarkan dan terus menasehati serta
mendoakan penulis sampai saat ini, kasih dan sayang yang Ibunda berikan
kepada penulis, seperti apapun caranya tidak akan terbalas.
 Juga sahabat saya Rizki Romarito, Ervina Sitorus, dan Habibah Lubis
yang telah banyak menyediakan waktunya untuk membantu saya, juga
teman-teman kelas Non Reguler’14 lainnya yang tidak bisa saya sebutkan
satu-persatu.
Akhir kata Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak
yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan
terimakasih, penulis meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi
ini bermanfat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi yang membacanya,
khususnya di wilayah Fakultas Ilmu Sosial.
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