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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala berkah dan rahmat-Nya yang tak terhingga berupa kesehatan serta 

kemampuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Identifikasi 

Tugu-tugu Perjuangan Kemerdekaan di Kabupaten Langkat”. 

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

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, Selaku Dekan FIS UNIMED 

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

4. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

UNIMED dan Pembimbing Akademik serta Penguji yang telah memberikan 

masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi. 

5. Bapak Drs. Ponirin, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan motivasi, kritik dan saran terhadap proses penulisan skripsi. 
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6. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si sebagai dosen pengajar dan juga dosen 

penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi. 

7. Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum, M.Si sebagai dosen pengajar dan juga 

dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pendidikan sejarah yang telah membimbing dan 

pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan. 

9. Kepada informan Bapak Salimin RD, Benny Sembiring, Sutrisno, Abdul Muis, M. 

Saleh Kalimantan, Muhammad Ayub, dan Ibu Nurhayati yang telah bekerjasama 

dalam memberikan informasi penelitian skripsi ini. 

10. Orang tua yang tercinta Ibunda Juarti dan Ayahanda Karnak, atas kasih sayangnya 

berupa doa dan dorongan serta bimbingannya dan bantuan moril maupun materil, 

sehingga dapat memotivasi penulis dalam menyelesaikan masa pendidikan sampai 

saat ini. 

11. Teristimewa kepada Kakanda Maya Adriana, Eva Kartika dan Wina Budiarti serta 

Abangda Nazar Hidayat, Okky Chandra Wijaya, Zulfikar dan Herman telah 

memberikan doa, dan motivasi yang tidak ada hentinya kepada penulis, dalam 

menyelesaikan masa pendidikan sampai saat ini. 

12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Samuel Simanungkalit, Janter C. 

Sihombing, Aziza Fajar Ningrum, M. Ghazali Bancin, Nuri Yunita, Iki Fadilla, 

Yasipin Fahri, Adiyati Utari, Ellanda Fitri, Syahreza, Romi, Jaka, Tri Ananda Putri 

dan teman-teman lainnya yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan 

memberikan banyak dukungan serta semangat bagi penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang diharapkan. 
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13. Terima kasih teman-teman seposko PPL 2014 Sigit Pamungkas, Widya Nugra, 

Nurul Ilmi, Dwi Oktafiani, dan teman-teman PPL lainnya yang telah menjadi mitra 

sekaligus saudara sampai saat ini. 

14. Terkhusus kepada saudara di Kaki Seribu A.T.I yaitu Reza Zaburot, Putra 

Kompeng, Bayu Ransum, Rizki Rimatic yang menjadi teman seperjuangan juga 

dimasa sulit perkuliahan ini, Sis Gambut, Niko Petapa, Rizki Tangki, Fajar Simfay 

yang menjadi rumah kedua dilingkungan perkuliahan ini, Ferry Kulipret, Haris 

Walang, Eko Simbad yang menjadi teman seperjuangan dimasa kemasa, serta 

saudara-saudara lainnya di tim  ini yang memberikan cerita dalam setiap 

petualangan. 

15. Terkhusus kepada saudara di tim Bravo Binjai yaitu Chairil, Omen ABG, Heri 

Gogon dan seluruh jajaran ditim ini. 

16. Terkhusus kepada teman-teman satu pekerjaan di Sehat Autocare Kenanga Raya 

yang telah bekerjasama. 

17. Kepada teman-teman seperjuangan satu setambuk A & B Reguler, A & B Ekstensi 

2011, serta Kakanda dan Adinda Stambuk di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

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

khususnya bagi dunia pendidikan sejarah serta bagi siapa yang membacanya. 
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