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Dengan ketulusan hati penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, dan berkat-Nya 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Tulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna mengenai isi maupun pemakaian bahasa sehingga penulis memohon 

saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan yang lebih baik. Mudah-

mudahan skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.  

Skripsi ini penulis persembahkan buat orang-orang yang sangat penulis 

cintai terutama buat kedua orang tua penulis  yaitu Ayahanda S. Manik dan 

Ibunda D. Solin serta kakak saya Aminah Manik, Silih Pak Sampit dan adik saya 

Priska Prince Manik, Sri Rezeki Manik, Mansehat Manik. Karena mereka 

senantiasa menabur kasih dan senyuman lewat pengorbanan yang tak pernah 

pudar dan selama ini telah banyak memberikan doa, semangat dan dukungan 

moril maupun materil demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di 

Univesitas Negeri Medan. 

Skripsi ini juga terselesaikan  berkat bantuan dari beberapa pihak. Untuk 

itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada : 

• Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik M.Si selaku rector Universitas Negeri 

Medan beserta stafnya. 

• Bapak Drs. Restu, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Bapak Drs. 

Sugiharto, M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial  Universitas 

Negeri Medan. 

• Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah dan 

Ibu Dra. Hafnita Lubis selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah. 

• Ibu Dra. Syarifah, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis  

mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada ibu yang telah bersedia 



memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran kepada penulis dalam penulisan 

skripsi ini. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan ibu. 

• Bapak Seram Berutu S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salak 

Kabupaten Pakpak Bharat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

mengadakan penelitian. 

• Ibu Sinta Manulu S.Pd selaku Guru Pamong yang telah memberikan 

informasi kepada si penulis. 

• Buat sobat-sobat “The Botolz” (Mono, Romiko, Bolang, Ogud, Herman, 

Fredo, Roy, Seto, Sridiana, Lela, Ruth) semoga persahabatan kita tetap 

terjaga dan semoga sukses menyertai kita,dan spesial buat kekasih saya Ester 

Meilani Harianja S.Pd. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis dan juga seluruh pihak yang membaca skripsi ini terima 

kasih 
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