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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjat kan kehadiran Allah

SWT atas segala berkat dan Rahmat-nya yang tak terhingga berupa kesehatan

serta kemampuan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul

“Situs Candi Muara Takus Sebagai Destinasi Wisata Di Kecamatan XIII Koto

Kampar Kabupaten Kampar,Riau’’ Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu

Syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa di

dalam Skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari segi isi

maupun dalam hal Penyajian, mengingat keterbatasan pengetahuan dan

pengalaman penulis sendiri. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, penulis

mengharapkan kritik dan sumbangan saran yang sifatnya membangun demi

kesempurnaan Skripsi.

Dalam penyelesain Skripsi ini penulis tentu tidak sendiri. Penulis

mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, baik berupa Moril maupun Materil.

Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-

besarnya kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor
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Birokrasi kemahasiswaan dengan baik sehingga proses perkuliahan

berjalan dengan lancar.

3. Kepada Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku ketua Jurusan

Pendidikan Sejarah UNIMED sekaligus dosen penguji penulis dalam

penulisan skripsi ini.

4. Bapak Syahrul Nizar Saragih,S.Hum,M.A selaku sekretaris Jurusan

Pendidikan Sejarah UNIMED sekaligus dosen penguji penulis dalam

penulisan skripsi ini.
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5. Kepada Ibu Dra. Hafnita SD,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi

yang telah banyak memberikan motivasi, kritik dan saran terhadap

proses penulisan skripsi.

6. Kepada Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku Pembimbing Akademik

(PA) yang telah sabar dalam memberi arahan dan motivasi sehingga

saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Buat Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pendidikan sejarah yang telah

membimbing penulis selama proses perkuliahan.

8. Terima kasih kepada Ibu Wasnidar,Bapak Ahmad Danil yang telah

memberikan waktu dan informasi kepada penulis serta narasumber-

narasumber lainnya yang telah membantu memberi informasi

sehingga penulis dapat dengan mudah mendapatkan apa yang

dibutuhkan pada saat penelitian.

9. Teristimewa kepada kedua orang tua tersayang dan tercinta,Bapakku

Suhardono dan Mamakku Kamsiah Br.Nababan, terimakasih atas

segala dorongan, semangat, motivasi dan kerja keras untuk pendidikan

penulis serta doa yang tidak pernah putus hingga terselesaikannya

skripsi ini. Kesuksesan penulis atas Ridho yang kalian berikan.

Semoga selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah SWT.

10. Kepada kakak Kasniarti serta abang Suseswo Husodo dan Walriston

Manurung dan tak lupa pula adik-adik ku Risky Putra

Pamungkas,Dendi Farel,Bintang Siswanto M,Selvi Wulandari

M,Marsel M, terimakasih atas motivasi dan dukungan kalian sehingga

penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang

Universitas.

11. Terima kasih kepada Jumadil Akbar Siregar S.ST, yang tak pernah

lupa memberi motivasi dan semangat saya dalam penulisan skripsi

ini,jarak bukan penghalang untuk tetap menjadi penyemangat.

12. Terimakasih Untuk seluruh keluarga besar MAPALA

UNIMED,khususnya Tunas XX, Alida (teman seperjuangan mengejar

gelar),Winturi (Siadek besar),Simosim (kawan yg selalu cerita
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jodoh),dekor,bogol,jakornas,ZDT dan semuanyaa lah, terimakasih atas

dukungan dan semangat nya ya SOD.

13. Terima kasih kepada Ekstensi Pendidikan sejarah angkatan 2011

Putrigendut,wienna,ipit,yeka,uni,zizi,sefti,herwinsyah,fadhil,sakon

beng-beng dan teman-teman lainnya yang tak bisa penulis sebut satu

persatu serta adik-adik stambuk 2012 Rio,dian,fahry,regina,vero, dan

lainnya yang menjadi teman sekaligus keluarga dan kebersamaan

selama perkuliahan di jurusan PendidikanSejarah.

14. Kepada teman2 kos J&N cahaya,hotma,sibak kece,kak ep terima kasih

atas semangat yang selalu kalian berikan.
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memberi semangat dan kebersamaan selama 3 bulan yang luar biasa.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang

tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penelitian

dan pengerjaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat

menjadi masukan bagi yang membutuhkannya
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