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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

senantiasa melimpahkan kasih dan anugerahNya yang tiada batasnya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat 

dalam menyelesaikan perkuliahan pada jenjang S-1. Adapun yang menjadi judul 

skripsi ini adalah: “Akar Histori Perang  (1872-1880)”. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, dimana 

masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan maupun dari 

segi literatur ilmu. Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mendapat 

bantuan dari berbagai pihak yaitu berupa bantuan doa, moril dan materil. Untuk 

itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Kedua Orang Tua yang sangat saya kasihi, Ayahanda A. Manik dan 

Ibunda D. Berutu yang senantiasa mendoakan seluruh perjalanan hidup 

penulis. Didikan dan semangat dari kalian yang mengajarkan saya untuk 

selalu tahu diri dalam menempuh pendidikan, selalu mengajarkan 

bagaimana untuk selalu terlebih dahulu menilik kebawah sebelum 

menengadah keatas, dimana masih lebih banyak orang yang tidak mampu 

menempuh pendidikan, maka harus senantiasa bersyukur dan rendah hati 

serta takut Tuhan. 

2. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 
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4. Ibu Dr.Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

5. Bapak Dr. Tappil Rambe, Spd., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis. 

6. Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo,S.Hum,. M.Si selaku Dosen Penguji dan 

Dosen Pembimbing Akademik. 

7. Bapak Drs. Yusar Tanjung M.Si dan Ibu Dra Hafnita Sari Dewi Lubis , 

M.Si selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan saran-saran 

membangun kepada penulis. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial terkhusus di Jurusan 

Pendidikan Sejarah.  

9. Kepada Fandi Pasaribu dan Jusuf Baktiar Nainggolan, terimakasih untuk 

kesabaran dalam mendampingi penulis selama penyusunan skripsi. 

Dukungan dan semangat yang tiada henti membuat penulis semakin 

mengerti bagaimana arti kerjasama yang sesungguhnya. Cepat menyusul 

dan tetap semangat hahahhahahaaha. 

10. Ucapan terimakasih Terkusus kepada Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi lubis, 

M.Si yang selalu memberikan dukungan yang membuat penulis semakin 

semangat ,sehat selalu panjang umur mudah rejeki ya buat ibu . 
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