
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi 

petunjuk, anugerah, rahmat, rezeki, dan kesehatan jasmani dan rohani atas berkat 

dan karunia Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skrispsi ini 

dengan baik.  

 Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi sebahagian dari 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana kependidikan di Uniersitas Negeri Medan. 

Skrpsi ini berjudul “ Sejarah Berdirinya Masjid Raya Al-Mashun Sebagai Warisan 

Arsitektur Belanda”. 

 Penulis sadari dalam penulisan skrpsi ini masih jauh dari kata sempurna 

serta banyak kesalahan dan kekurangan, dengan segala keterbukaan maka penulis 

sangat mengharapkan kitik dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis berharap kedepannya 

banyak karya-karya yang bermunculan yang lebih baik lagi. 

 Penyusunan dan penyelesaian skrpsi ini dibantu dan dibimbing oleh 

berbagi pihak, baik dukungan moril maupun materi yang di berikan kepada 

penulis. Maka dalam kesempatan in penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Negeri Medan beserta stafnya. 

2. Bapak Prof.Dr. Biner Ambarita, M.Pd selaku pembantu Rektor III 

Bidang Kemahasiswaan dan juga jajaran staf dari PR III, dalam 

halnya pengurusa dan keuangan dari Mahasiswa Bidik Misi Unimed. 

3. Bapak Dr. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Imu Sosial, dan juga 

Pembantu Dekan I Ibu Nurmala Berutu, dan beserta jajaran pegawai 

fakultas yang telah mengelola birokrasi kemahasiswaan dengan baik 

sehingga proses perkuliahan berjalan dengan lanca. 

4. Drs. Flores Tanjung, M.A selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

yang telah memberikan kelancaran dalam urusan akademik dan juga 

merangkap sebagai Dosen Pembimbing Skripsi atas segala kata-kata 



bijaknya yang tidak pernah ada kata bosan dalam membimbing 

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik. 

5. Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah . 

6. Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si  selaku dosen PA yang telah memberikan 

kelancaran dalam urusan akademik dan juga merangkap sebagai 

Dosen Pembimbing Skripsi atas segala kata-kata bijaknya yang tidak 

pernah ada kata bosan dalam membimbing sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik. 

7. Kepada Dosen-dosen penguji lainnya : Ibu Samsidar Tanjung dan juga 

Bapak Tappil Rambe, S.Pd, M.Si yang turut serta dalam 

menyempurnakan penulisan skripsi ini. 

8. BKM Pengurus Masjid Raya Al-Mashun yang telah membantu saya 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

9. Bapak di Perpustakaan Daerah yang telah membantu saya 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

10. Bapak Hendri di Dinas Kebudayaan dan pariwisata yang telah 

membantu saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

11. Bapak di Walikota Medan yang telah membantu saya menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 

12. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayah : Drs. Zulkifli dan 

Ibu : Faridah SPdi atas semua perhatiannya dan dukungan materi 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

13. Teristimewa buat Nenek :  dan Kakek :  yang tidak henti-hentinya 

mendukung dan membantu saya, serta kepada Ibu : Mismawati dan 

Abang : Rudi Nauli Sos yang telah banyak membantu dan mendukung 

sehingga  penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kakakku : Sri 

Ramadhani yang tidak henti-hentinya menyemangati saya. 

14. Kepada seluruh sahabat-sahabat Jurusan Pendidikan Sejarah Stambuk 

2011, terutama kelas Regular A : Agusvina Sihite, Wike Br 

Sembiring, Rudi Chandra S, Debora, Citra S, Marsel S, Riana, Siti, 



Melda, serta kelas Extensi: Ilman Santoso, Samsul, Parta, Tri Ananda 

Tanjung, Azizah Ningrum, Yeka, Pipit,  Erwin, Roy,dan kelas Regular 

B : Nere, Talenta, Putri, Ulan, Kus Angelia. 

15. Kepada Adikku Jurusan Pendidikan Antroplogi terutama 2012 

Novalita Sandi yang sudah mendukung dan membantu saya 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan kepada adik kandung juga. 

16. Kepada teman-teman PPLT Unimed 2011 SMAN 4 Kisaran kalian 

juga merupakan keluarga saya disana selama tiga bulan lamanya, 

terimakasih atas dukungan dan kebersamaanya selama ini. 

17. Kepada Para Informan yang memberikan informasinya kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita 

semua, khususnya bagi dunia Pendidikan Sejarah serta siapa saja yang 

membacanya. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini 

mendapatkan balasan dari Allah SWT. 
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