
 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul: “Sejarah Kota Perbaungan (1880 – 1946)”.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi jauh dari sempurna, baik isi teknik 

penelitian, maupun nilai ilmiahnya, mengingat keterbatasan pengetahuan, pengetahuan dan 

pengalaman. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan 

kritikan. Maka dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih 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. Lukitanigsih, M.Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah.  

Bapak Arfan Diansyah, S.Pd, selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah.  

Bapak Dr. Hidayat,M,Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, peneliti mengucapkan terima   

        kasih atas masukan dan kemudahan yang telah bapak berikan kepada peneliti mulai dari  

        proses penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi.  

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

        telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi peneliti selama masa perkuliahan.  

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

        masukan bagi peneliti.  

 

 



 
 

 

Drs. Yushar, MSi selaku Dosen penguji atau pembanding bebas yang telah banyak memberi  

       masukan dan banyak member inspirasi bagi peneliti.  

Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Pendidkan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial   

       UNIMED.  

Kepala Arsip & Perpustakaan Serdang Bedagai, Kepala Kecamatan Perbaungan  

       Perpustakaan Luckman Sinar , yang juga telah membantu penelitian saya.  

Kepada Orang Tua Saya Bilher Silaban dan Herli Lumbantoruan Dengan rasa hormat yang  

       paling dalam penulis mengucapkan terima kasih karena telah banyak memberikan doa dan  

       semangat serta bantuan materi dan spiritual sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi   

       ini.  

Kepada Teman Saya Non Reguler 2013 Pendidikan Sejarah Fandi Perdana , Handra Sinaga,  

       Jusuf Nainggolan, Asri Marbun, Ronaldes Pandiangan, Harmoko Sitanggang, Swandi  

       Samosir, Relizan Sihaloho, Adi Sufirman Saragih, Renta Nababan, Fera Siagian, dan kawan  

       – kawan yang tidak disebutkan satu persatu  yang telah memberi dukungan, doa, kasih  

       sayang, semangat, motivasi yang tiada henti.  

Kepada Adekku Sri Endang Violanta Silaban, Ruth Octa Silaban ,dan Agung Wijayah   

       Silaban yang selalu menghibur penulis.  

Kepada semua Tulang, Nantulang, termasuk tulang Boni Mesak , tulang Andre, tulang Riki,  

       tulang Randi, yang selalu memberikan dukungan, motivasi. 

Kepada Temanku Alexsander Sianturi, Sarmedi Saragih, Nadia Sihaloho, Feronika Sihaloho,  

       Tety Sihaloho, Yosua Lumbantoruan,Fernando Simare – mare, dan kawan – kawan yang  

       tidak disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih banyak.  



 
 

Tidak lupa juga kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu 

dalam tulisan singkat ini, yang mana telah memberikan dukungan, waktu dan doa sehingga 

skripsi ini terselesaikan.  

 

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 

dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan terima ksaih, peneliti meminta maaf 

atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan 

masukan bagi yang membacanya, khususnya di wilayah Fakultas Ilmu Sosial.  

 

Medan,  Januari  2019  

Penelitian  

Idris Surya Pratama Silaban  

(3132121008) 


