
KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan serta 

kemudahan dan kelancaran yang diberikan-Nya sehingga tersusunlah skripsi ini. 

Banyak hal yang dihadapi penulis dalam pembuatan skripsi ini yaitu 

bertambahnya kosa kata yang dimiliki oleh penulis dan pengetahuan-pengetahuan 

baik yang di dapat dari Ilmu murni maupun Ilmu yang di dapat dalam lingkungan 

sekitar. Belajar tidak hanya dapat dilakukan di sekolah maupun di tempat 

perkuliahan, belajar juga dapat dilakukan di mana saja. Belajar juga bukan untuk 

menambah pengetahuan esakta maupun social kita melainkan belajar juga 

mengandung arti luas seperti berpikir untuk memanajemen waktu yang ada 

sehingga dapat mengejar suatu impian yang dicita-citakan juga melihat kondisi 

dan keadaan yang bisa kita manfaatkan dengan baik. 

 Dari pembelajaran ini lah di mulai fase kehidupan tahap demi tahap hingga 

tujuan hidup dapat tercapai dengan baik. Dalam belajar penulis juga tidak dapat 

berdiri sendiri melainkan membutuhkan bantuan dan dukungan dari lingkungan 

sekitarnya. Penulis juga sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Kepada Bapak Prof Ibnu Hajar damanik selaku rector Unimed, beserta jajaran 

staf yang telah mampu mengelola kampus Unimed menjadi character Building 

University, yang membuat bangga penulis menjadi mahasiswi Unimed. 



2. Kepada Bapak Drs. Restu, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

beserta jajaran pegawai fakultas yang dapat mengelola Birokrasi 

kemahasiswaan dengan baik sehingga proses perkuliahan berjalan lancar. 

3. Terimakasih ucapan kepada Bapak Dosen Pembimbing Skrips Drs. Ponirin, 

M.Si yang banyak membantu dan member kelancaran serta kemudahan dalam 

pengerjaan skripsi ini. 

4. Terimakasih kepada Ibu Dosen Pembimbing Akademik Dr. Samsidar 

Tanjung, M.Pd yang memberikan solusi kepada penulis ketika penulis 

terbentu pada suatu masalah dalam penyelesaian skripsi. 

5. Kepada Bapak dosen Drs. Yushar Tanjung M.si yang memberikan masukan 

kepada penulis dalam pembuatan skripsi dan keceriaan yang diberikannya 

kepada penulis selaku penguji penulis. 

6. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi 

Lubis M.S.i yang selalu member dukungan penuh kepada penulis ketika 

penulis mulai menyerah dalam pembuatan skrispi ini. Jiwa semangat yang 

diberikannya sungguh luar biasa hebatnya. 

7. Untuk Ayahanda tersayang penulis, Munawar, SH, M.Kn yang telah berjuang 

keras dalam menghidupi penulis dan memberikan dukungan materi serta 

moral yang tiada hentinya kepada penulis dari penulis terlahir di dunia ini 

hingga saat ini. 

8. Untuk Ibunda tercinta dan tersayang penulis, Dra. Tisda Harahap yang tiada 

hentinya memberi dukungan moral dan membangun psikis penulis karena 

beliaulah penulis dapat dan mampu menyelesaikan skripsi ini. Dari rahim 



beliau penulis lahir dan dari tangan lembutnya penulis dibesarkan dengan 

kasih sayang yang sangat berlimpah. Terimakasih ma, terimakasih yang 

sebesar-besarnya, mungkin gelar sarjana pun tidak mampu membalas semua 

kasih sayangmu. 

9. Untuk kedua adik saya, Mutia dan Muhammad Ismail yang membantu penulis 

dalam dukungan semangat yang mereka berikan. 

10. Ucapan terimakasih kepada seluruh dosen yang bersedia memberikan dan 

mencurahkan ilmunya kepada penulis. 

11. Ucapan terima kasih kepada rekan sejawat Selvi Aisyah Lubis yang selalu 

memberi dukungan kepada penulis, hiburan, canda tawa yang diberikan 

kepada penulis sungguh luar biasa serta semangat yang tinggi yang 

dimilikinya sangat berarti kepada penulis. 

12. Ucapan terima kasih yang teristimewa dari penulis persembahkan kepada 

Aulia Arief Nst, S.E, M.Si , seseorang yang selalu berada di samping penulis 

baik susah maupun senang,  

13. Ucapan terimakasih penulis persembahkan kepada seluruh keluarga cempaka 

selaku teman posko penulis di saat PPLT khususnya ,Frida dian handini Lubis, 

Aini Mardiah, Khairunnisa Daulay, Okfin Tisar Aria, Fill Erwin lubis, Atia 

Mubasir, Marini Fitri, Muhamad Akmal Reza dan Arian Afrianto yang selalu 

bersedia mendengar keluh kesah penulis. 

14. Ucapan terima kasih yang tiada hentinya kepada saudara sekaligus sahabat-

sahabat penulis Fenny Andriyani, Selly Noviyanti, Fetty Harahap, Widya 

Amelia, Suryadi Paloh, Putri Retno dan lainnya. 



15. Dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan penulis selama 

menuntut ilmu di Jurusan Pendidikan Sejarah di kelas A Reguler dan saudara-

saudara penulis dan teman-teman penulis yang juga ikut membantu penulis 

dari duduk di perkuliahan hingga selesai meraih gelar Sarjana Pendidikan 
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