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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kepada Allah SWT yang masih memberikan penulis kesempatan serta nikmat 

yang tidak terhingga dan tak lupa pula shalawat dan salam dihadirkan kepada 

Nabi junjungan Islam Muhammad SAW sehingga penulis mampu untuk 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Perjuangan Jamin Ginting di Tanah Alas 

Pasca Perang Kemerdekaan (1947-1949) ”.  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 Negeri Medan. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun 

penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik, 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua 

pihak atau pembaca yang berguna untuk menghasilkan yang lebih baik dimasa 

yang akan datang.  

Sebagai rasa syukur, dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis  telah  

banyak menerima bantuan, baik berupa bimbingan, saran, kritik, dan lain 

sebagainya. Maka dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah 

mendukung demi penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:  
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1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M. Pd, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan.  

3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M. Si, selaku pembantu dekan I Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan.  

4. Ibu Dr. Lukitaningsih, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Arfan Diansyah, S. Pd, M. Pd, selaku sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.  

6. Bapak Drs. Ponirin, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Bapak Drs. Yushar Tanjung, 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/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

9. Staff akademik dan non akademik Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas 

Ilmu Sosial. 

 

 



iv 

 

10. Teristimewa pada kesempatan ini dengan rasa hormat yang paling dalam 

penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Zainal Abidin 

Pasaribu dan Ibunda Nursaiyah karena telah banyak berkorban buat 

penulis dan memberikan doa dan semangat sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini dan juga atas semua kasih sayang dan jerih 

payahnya yang telah mengasuh dan telah memberikan bantuan serta 

dorongan baik moril maupun materil serta doa yang tiada putus-putusnya.  

11. Teristimewa untuk keluarga besar Opung Amir Hasan Pasaribu dan kakek 

Abdul Majid, keluarga besar kek Muchtar Siregar, SH, keluarga besar, 

Untuk keluarga Tulang Ian Indra Siregar, M.Si, dan keluarga Uwak 

Nasrun Pasaribu, serta seluruh Keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas motivasi yang 

telah diberikan kepada penulis. 

12. Teristimewa juga penulis ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara 

penulis Abang Rizal Pasaribu, Zufri Pasaribu, Kakak Nazli br. Pasaribu 

Kasniati br Pasaribu, Hariati br pasaribu, Sari br Siregar, Maya br Siregar  

dan Cida br Siregar, yang telah memberikan motivasi dan semangat 

kepada penulis.  

13. Teristimewa juga kepada teman-teman mahasiswa Non Reguler 2013 

Pendidikan Sejarah Andreas Simatupang, Ronaldes Pandiangan, Harmoko 

Sitanggang, Swandi Samosir, Relizan Sihaloho, Adi Sufirman Saragih, 

Handra Sinaga, Renta , Jusuf B Nainggolan, Wilda Hafni Nasution, Agnes 

Lusiana Purba, Lestari Manalu, Idris Silaban, Faridah, Riri Hariyati, Asri 
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Marbun, dan kawan-kawan yang tidak disebut satu persatu namanya 

penulis mengucapkan terimakasih untuk kebersamaanya mulai dari awal 

perkuliahan sampai saat ini dan semoga kedepannya kebersaman ini tetap 

terjalin.   

14. Teristimewa juga kepada kawan-kawan bgda Kotbah Manik, Maya, Ian 

Maulana Sembiring, Ramadhan Sinaga, Jusuf Hamdani Koto, Dewi 

Komala br Batubara, Nijam, Reldos, Jogja, Melinda, roy, Pardamean, 

Hilman, Ogiz, bang Putra, Arfan Hakim Pane, kartika, Budi Sembiring, 

bang Jali, bang Pinta, Dedi, bang Bastian, Mian dan kawan-kawan yang 

tidak disebut satu persatu namanya penulis mengucapkan terimakasih 

untuk motivasi dan kebersamaanya dan semoga kedepannya kebersamaan 

ini tetap terjalin. 

15. Terakhir penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis 

cantumkan satu persatu dan semua pihak yang memberikan dukungan 

terimakasih atas doa-doa yang senantiasa mengalir baik langsung maupun 

tidak langsung kepada penulis, terimakasih sebanyak-banyaknya penulis 

ucapkan kepada orang orang yang turut bersukacita atas keberhasilan 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 
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Akhirnya penulis merasa bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. 

Untuk itu penulis sangan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

berguna bagi pembaca.  
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