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KATA PENGANTAR 

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

Yang telah memberikan berkat dan karunianya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Pendidikan 

Sejarah Fakultas Ilmun Sosial Universitas Negeri Medan. Judul skripsi yang 

penulis pilih sebagai penelitian ilmiahb adalah: Pemanfaatan Taman Wisata Iman 

Sebagai Media Pembelajran Sejarah. 

Tentunya dalam penulisan Skripsi ini penulis berusaha seoptimal mungkin 

untuk memberikan yang terbaik namun sebagai manusia yang memiliki 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya masukan, saran serta kritik yang 

bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini 

kelak. 

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima  bantuan dari 

berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan 

kerendahan hati penulis harapkan demi menyampaikan kepada: 

1. Secara khusus, saya ucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua 

tersayang Ayahanda O. Sinaga dan Ibunda tercinta R. Lumbanbatu serta 

seluruh keluarga Oppung Rolasta Sinaga yang telah mendokan dan 
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dukungan moril serta materil demi keberhasilan penulis dan 

menyelesaikan studi di Unimed. 

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

Medan. 

 

3. Bapak Dr. Hidayat, M.Si  Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

bersedia memberikan waktu, tenaga dan pemikiran kepada penulis dalam 

penulisan skripsi ini. 

 

4. Dr. Tappil Rambe selaku dosen pembimbing akademik dan sekaligus 

penguji yang memberikan pemikiran untuk penulisan skripsi ini serta staf 

pengajar di jurusan Pendidikan Sejarah. 

5. Ibu Dr. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua jurusan Pendidikan Sejarah 

dan Bapak Arfan Hutagaol selaku sekretaris jurusan Pendidikan Sejarah. 

6. Abang kos dan Kakak kos serta seluruh teman- teman Kos Mandiri Jaya 

terimakasih buat doa dan semangatnya 

7. Teman- teman di jurusan Pendidikan Sejarah khususnya stambuk 2013 ( 

Swandi Samosir, Harmoko Sitanggang, Jusuf Nainggolan, Ronaldes 

Pandiangan, Priskilia, Siska, Idris Silaban, Adi Saragih, Frans, Pandi dan 

guru- guru di SMK N 1 Sidikalang dan teman- teman 1 ppl yang 

memberikan semangat dan dukungan doa. 

Tiada lain harapan penulis, semoga ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat 

menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah, Universitas 
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Negeri Medan.  Atas bantuan yang diberikan Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa 

melimpahkan berkat dan kasih-Nya bagi kita semua. 

     Medan,  Desember 2018 

 

Handra Supriadi Sinaga 

 

 

 


