KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang
dilimpahkanNya rahmat dan hidaya yang sangat berlimpah, serta tidak lupa penulis
ucapkan sholawat beserta salam penulis untaikan kepada junjungan Nabi Muhammad
Saw, yang membawa manusia dari zaman jahiliya ke jaman yang terang menderang.
Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi adalah dalam rangka memenuhi tugas
akhir guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah di
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Medan. Dengan persetujuan dan bimbingan
dari ayahanda Dr. Phil. Ichwan Azhari, MS selaku dosen pembimbing sskripsi
maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul “SITUS SEJARAH PERISTIWA
PERTEMPURAN TAHUN 1949 DIKAMPUNG MESJID KECAMATAN
KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA, PROVINSI
SUMATERA UTARA”.
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun penulis
sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik, kerena itu
penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak atau
pembaca yang berguna untuk menghasilkan yang lebih baik di masa yang akan
datang.
Melalui penulisan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih
penulis kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik
berupa bimbingan maupun saran:
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1.

Teristimewa dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada
kedua orang tua penulis yang sangat penulis sanyangi Ayahanda (Alm). Ahmad
Basri Lubis dan ibunda Latifah Hanum Harahap yang tiada lelah mencurahkan
kasih sanyangnya kepada penulis serta telah bersedia bekerja keras memberikan
dukungan moril dan material dan do’a ibunda yang senantiasa bersama penulis,
hingga penulis masih bisa menyelesaikan tugas akhir sampai di tahap ini.

2.

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

3.

Ibu Dra.Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta
stafnya.

4.

Bapak Dr. Deni Setiawan, M.Si, selaku Wakil Dekan I, ibu Dra. Flores
Tanjung, M.A. selaku Wakil Dekan II, bapak Drs. Waston Malau, MSP, selaku
Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

5.

Ibuk Dr. Lukitaningsih M.Hum sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah dan
bapak Arfan Diansyah M.Pd sebagai Seketaris Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial Negeri Medan.

6.

Bapak Dr. Phil. Ichwan Azhari, MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang
selalu bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis
sehingga skripsi ini dapat selesai.
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7.

Ibuk Ika Purnama sari S.Pd M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
yang selalu bersedia memberikan arahan kepada penulis mulai dari semester
awal dan sampai penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

8.

Bapak Dr. Tappil Rambe, S.Pd, M.Si selaku penguji ahli dan bapak Drs. Yushar
Tanjung, M.Si selaku pembanding bebas yang telah bersedia memberikan
arahan dan masukan yang banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi
ini.

9.

Bapak dan ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah mendidik,
memberikan arahan dan mengayomi penulis selama masa perkuliahan

10.

Staf akademik dan non akademik Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu
Sosial.

11.

Kepada abang tersayang: Syarifuddin Lubis,S.Pd, abang Rahmad Doli Lubis,
abang Julhadi Lubis, penulis ucapkan terima kasih untuk dukungan secara moril
maupun material kepada saudara penulis yang teramat penulis sayangi, Penulis
hanya bisa mengucapkan semoga Abang sehat,murah rejeki dan selalu dalam
lindungan Allah SWT.

12.

Kepada kakak ipar penulis yang penulis sayangi yang sudah menjadi kakak
sendiri: kakak Rahmaini S.Pd dan kakak Mia Arjuna S.Pd penulis ucapkan
terima kasih bayak buat dukungan serta motivasi kepada penulis.

13.

Kepada keponakan tercinta,terjahil,terkasih dan tersayang: Calya Navisa Lubis
yang selama ini membuat penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan
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tugas akhir saat melihat tingkah lucunya.terima kasih telah menghibur penulis
di saat penulis merasa bosan, sehingga rasa bosan itu hilang dan kembali
semagat.
14.

Kepada Suami penulis Abang Sobar Rambe yang penulis cintai dan sayangi
terimakasi sudah hadir di kehidupan penulis selama penulis mengerjakan skripsi
ini, terimakasi atas suport, motipasi dan canda tawanya selama ini hingga
penulis tidak merasa bosan dan jenuh untuk mengerjakan skripsi hingga selesai.

15.

Kepada ayah angkat dan mamak angkat penulis cintai Hadisisto dan Muslimah
yang selama ini telah menyangi penulis sepenuhnya seperti anak sendiri hingga
peenulis bisa mencapai apa yang penulis inginkan, terimakasi atas dukungannya
selama ini.

16.

Kepada Bidikmisi terima kasih bayak telah membantu penulis untuk menempuh
pendidikan SI, tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata apa yang telah
Bidikmisi lakukan kepada penulis.penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih
semoga Bidikmisi Jaya dan maju serta semakin berkembang untuk memajukan
anak bangsa menjadi lebih baik.

17.

Kepada sahabat-sahabat karip penulis mulai dari semester awal sampai akhir
yang selalu senantiasa memberikan suport,motifasi dan selalu ada bersama
penulis baik dalam keadaan duka maupun suka terkadang benci tapi bilang cinta
tetapi tetap selalu bersatu seperti upin dan ipin di mana ada kakak di situ ada
adek terjahilnya inilah kakak ros kami: Indri Hayani, mamak gaul kami Sinta

v

Harahap, Cindy Nuroktaviani, Marida yanti Hasibuan dan Diana, semoga
selesai masa perkuliahan nanti kita semuanya sukses dalam cita-cita maupun
cintanya dan semoga kita tidak akan melupakan persahabatan ini selamanya.
Amin.
18.

Kepada adik-adik kos penulis tersayang,terkasih dan terjahil : Indah Hakiki,Iklil
Nabila Hayati, Aprilya Prawidya,Nurullita, Addhiena Tifarany, yang selama ini
membuat penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir saat ini
melihat tingkah lucu mereka, serta terima kasih sudah menjadi pelengkap hidup
penulis selama di Medan, suka dan duka selalu kita jalani bersama. Mudahmudahn adek-adek penulis yang penulis sanyangi tercapai semua cita-cita dan
impiannya.

19.

Kepada sahabat semasa kecil penulis di Kampung Mesjid mulai dari kelas I SD
sampai saat ini Juliani Tanjung, dan Rena Ismayani Batu Bara penulis ucapkan
banyak terima kasih buat bantuan, dukungan dan suport kepada penulis pada
saat dalam keadaan duka maupun suka dan semoga kita selalu dalam lindungan
Allah SWT.

20.

Kepada kawan-kawan seperjuangan semasa perkuliah kelas B Reguler 2014:
indri,cindy,sinta,marida,uci,fatimah,yeni,dila,esy,maya,lili,cinta,rina,elo,mahlin
a,novia,arlis,teodora,cinmeika,reka,junita,desi,rahma,sari,puri,romian,santi,gand
a,nico,misdar,rafi,ali,dikky,rikky,kifli,ridwan,yuha,fadli,eric,muis,mangihut,olin
do,jamal,josua,antonius,diana, joy, ari. Semoga kita semua dalam lindungan
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Allah SWT, dan dan selesai masa perkuliahan semuanya jadi orang-orang yang
sukses serta berguna untuk banga dan negara, serta selalu mengigat satu
samalain walaupun kita sudah berpisah dan saling berkomunikasi.
21.

Kepada kawan-kawan A Reguler dan Non reguler yang tidak bisa penulis
sebutkan satu persatu,penulis berterimakasih kawan-kawan yang sudah mau
membantu dan suport penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

22.

Kepada kawan-kawan semasa PPLT di SMK swasta Mandiri Medan:terima
kasih menjadi pelengkap hidup penulis selama kita PPLT canda tawa,duka dan
suka kita lalui selama masa PPLT. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah
WST.desvi,nazib,nasir,shaleh,vrena,handayani,sinta,hanif,sigit,aloy,nita,agnes,d
oni,jhonatan,lazuardi,parade,samuel,agusto,hotniel,sujarwo,nico.Penulis
ucapkan terima kasih buat semangat dan suportnya selama ini semoga kita bisa
sama-sama menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sukses seperti yang
dinginkan.

23.

Kepada bapak dan ibuk narasumber penulis ucapkan beribu terima kasih atas
bantuan dan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa melengkapi dan
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

24.

Terima kepada bapak Lurah Kampung Mesjid yang telah memberi penulis ijin
meneliti di sana sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

25.

Terimakasih kepada warga setempat yang sudah partisipasi kepada penulis
hingga penulis bisa mendapatkan apa yang penulis inginkan.
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26.

Terimakasih kepada tetangga penulis yang sudah penulis anggap seperti saudara
sendiri Ibu Elmiati Pulungan dan Ibu Mahdalena dan bapak Ibnu Rusdi
Batubara serta Udak Sulaiman Tanjung yang sudah menyemangati penulis dan
memotifasi penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

27.

Terimakkasi kepada Bujing ,Udak,Tulang, dan Nantulang yang penulis cintai
yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu namanya, terimakasih banyak atas
saran dan motifasi yang kalian berikan kepada penulis selama ini. Penulis hanya
bisa mengucapkan semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan
Allah SWT.

Medan, Oktober 2018
Penulis,

Rahmi Hadina Lubis
Nim: 3142121013
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