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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan khadirat Allah SWT 

atas segala berkat dan rahmant-Nya yang tak terhingga berupa kesehatan serta 

kemampuan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi saya yang berjudul 

“Inventarisasi Rumah Panggung Melayu di Kecamatan Tanjung Pura 

Kabupaten Langkat”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan. Saya menyadari bahwa didalam skripsi ini masih 

terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari segi isi maupun dalam hal penyajian, 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya sendiri. Oleh sebab 

itu, dengan kerendahan hati, saya mengharapkan kritik dan sumbangan saran yang 

sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini saya tentu tidak sendiri. Saya mendapat 

banyak bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Maka 

dalam kesempatan ini saya menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada : 

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

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan FIS Universitas Negeri 

Medan. 

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

4. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah Universitas Negeri Medan. 
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5. Ibu Lister Eva Simangungsong, S.Pd, M.A sebagai Sekretaris Jurusan 

pendidikan Sejarah terimakasih atas kemudahan yang Ibu berikan kepada 

saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Bapak Dr.Phil. Ichwan Azhari, MS selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak memberikan motivasi, kritik dan saran terhadap proses 

penulisan skripsi. Terimakasih juga atas kesabaran, waktu dan bantuan 

yang Bapak berikan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si sebagai Dosen Pembimbing 

Akademik penulis sekaligus Dosen Penguji Utama yang membimbing 

penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, terima kasih untuk bekal 

ilmu dan arahan serta segala bantuan yang Ibu berikan dalam rangka 

penyempurnaan skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Pengajar dan juga Dosen 

Penguji yang telah memberikan masukan dan bimbingannya dalam 

penulisan skripsi ini. 

9. Ibu Dr. Lukitaningsih, M.Hum selaku Dosen Pengajar dan juga Dosen 

Penguji yang telah memberikan masukan dan bimbingannya dalam 

penulisan skripsi ini. 

10. Kepada Camat Tanjung Pura Bapak Suriyanto, S.Sos beserta seluruh 

pegawai yang telah mempermudah saya dalam penelitian serta saran dan 

amanah yang diberikan saat menjalankan penelitian. 

11. Kepada seluruh Bapak Kepala Desa / Kelurahan se Kecamatan Tanjung 

Pura saya ucapkan banyak terimakasih atas kerja samanya dalam 

penelitian saya. 
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12. Orang Tua tercinta Ayahanda Supianto dan Ibunda Maryana atas kasih 

sayangnya berupa doa dan dorongan serta bimbingan dan bantuan moril 

maupun materil, sehingga dapat memotivasi saya dalam menyelesaikan 

masa pendidikan sampai saat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan 

rahmat-Nya kepada Ayah dan Ibu serta limpahan rezeki dan kesehatan. 

13. Teristimewa kepada Kurniaty Khairy yang senantiasa mendampingi dan 

memberikan bantuan motivasi, doa serta materi dalam penulisan skripsi 

saya sehingga saya dapat menyelesaikannya juga tak lupa adik tercinta 

Armita Sah Putri dan Ulfa Na Laila yang senantiasa mendoakan saya 

dalam penyelesaian skripsi ini, semoga selalu dalam lindungan Allah. 

14. Kepada keluarga tersayang Ainun Mardiah, DT. Armen Syahputra, Afrida, 

dan DT. Pebri Syahputra atas doa dan saran tentang penulisan skripsi saya. 

Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan rizki oleh Allah SWT. 

15. Kepada semua teman-teman A Reguler 2014 yang tak dapat namanya saya 

sebut satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan kita selama ini di dalam 

kelas maupun dalam kelompok belajar. 

16. Kepada seluruh kerabat, sahabat-sahabat seperjuangan yang tak dapat 

namanya saya sebutkan, saya ucapkan terimakasih atas saran yang kalian 

berikan dan doa agar bisa menyelesaikan skripsi ini, serta kebersamaan 

kita yang luar biasa dalam menempuh Sarjana Pendidikan. 
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17. Untuk seluruh stambuk 2014 Pendidikan Sejarah, terimakasih atas 

kebersamaan kita selama berada di Universitas Negeri Medan Fakultas 

Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah guna mewujudkan menjadi 

pendidik yang jujur, berdedikasi serta cinta akan sejarah. 

 

Akhir kata saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, 

khususnya bagi dunia pendidikan sejarah serta bagi siapa yang membacanya. 
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