
KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji syukur tak terhingga kepada Allah SWT Tuhan semesta alam 

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah membukakan pintu-pintu 

ilmu-Nya kepada seluruh umat manusia, yang memberikan waktu-waktu yang 

begitu bermakna. Terucap syukur yang tiada terkira atas ridho-Nya 

memperkenankan kemudahan segala urusan penulis hingga pada masa akhir 

perkuliahan ini. Sholawat dan salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari sempurna baik isi, tekhnik penulisan, maupun nilai ilmiahnya, mengingat 

keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, dengan 

segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan kritikan. 

Sebagai rasa syukur, pada kesempatan ini, penulis hanya bisa 

menyampaikan banyak ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yaitu : 

1. Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik selaku rektor Universitas Negeri Medan 

beserta jajarannya. 

2. Dr. H. Restu, M.S selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan beserta jajarannya. 



3. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Ibu Ketua Jurusan dan Ibu Dra. 

Hafnita S.D. Lubis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku Pembimbing Akademik (PA) dan 

penguji utama yang telah banyak membimbing dan memberi masukan kepada 

penulis selama mengikuti studi. 

5. Bapak Dr. phil. Ichwan Azhari selaku dosen Pembimbing Skripsi (PS) yang 

telah begitu banyak membantu, memberikan semangat pemikiran dalam 

membimbing hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. 

6. Para penguji Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si dan Ibu Dr. Samsidar 

Tanjung, M.Pd selaku para penguji yang telah memberi banyak saran dalam 

memperbaiki dalam penyusunan perbaikan skripsi, serta seluruh Bapak/Ibu 

Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED yang telah membuka cakrawala 

pengetahuan sekaligus mendedikasi melalui proses belajar mengajar selama 

beberapa tahun saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. 

7. Kepada Ibu Dewi Andang, Ibu Aida Ismet, dan Bapak Riawan Amin selaku 

putra putri Bapak Mr. S.M. Amin, yang telah memberi kesempatan dan 

fasilitas kepada penulis untuk melakukakan identifikasi arsip-arsip pribadi 

Mr. S.M. Amin yang masih dalam perawatan keluarga. 

8. Kepada Bapak Moh. TWH selaku narasumber yang memberi wawasan baru 

yang melengkapi penulisan skripsi ini yang tidak penulis dapatkan saat 

melakukan penelaahan pada buku-buku sumber. 



9. Kepada Bang Hendrik dan Bang Madan atas berbagai bantuannya dalam 

mencari buku-buku sumber di Pustaka Humaniona PUSSIS. Kepada Kak 

Apri dan Bang Vai terimakasih atas bimbingan dan semangatnya sewaktu 

berada di arsip pribadi Mr. S.M. Amin. 

10. Kepada kakakku Insani Hasanah dan Abangku Johan Irpanda yang selalu 

mendoakan dan memberi semangat, serta menitipkan rindu dari jauh. Kepada 

Kak Mulyani terimakasih atas semangat, dukungan, dan bantuannya pada 

detik-detik menyelesaikan skripsi ini. 

11. Kepada sahabat-sahabatku tersayang Nur Hikmah, Ricky Herdiansyah, Adika 

Nugraha, Utari Rahayutami, Rida Yani, Liza Tanura, Lili Handayani, Tiurlan, 

Fitria Kartita, Shela, Hafri Wanazemi dan seluruh teman-teman A’B Ekstensi 

’09 dan reguler ’09 yang telah banyak membantu dan juga memberi 

semangat, terimakasih telah menemani selama perkuliahan. Serta kepada 

sahabat-sahabatku di FSMS stambuk ‘09 yang memotifasi untuk terus 

berjuang bersama-sama, kepada Rahmad, Husni, Eko, dan Tan. Terimakasih 

sahabat-sahabatku sayang. 

12. Kepada saudara-saudaraku tersayang di Al Khansa 3 Ceria, Aminah, Oli, 

Janah, Maya, Cima, Kak Uci, Laila, Silvia, Novi, Rini, Dila, Lena, dan Maida 

terimakasih untuk kasih sayangnya selama ini, untuk semangat dan 

keceriaannya. Untuk teman-teman PPL SMP Negeri 5 Stabat juga siswa-

siswiku terimakasih buat kesan yang kalian toreh.  



13. Terspesial dan terutama ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua 

orang tua tercinta, Abahku Muhamad Syafii dan Mamakku Rulidah yang 

telah mencurahkan kasih sayang yang tiada pernah kering yang takkan pernah 

terbalas. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga karya ini 

bisa menjadi sebuah hadiah kecil kepada Abah dan Mamak yang telah 

memberi kepercayaan dan segala usaha dalam menguliahkan Lia hingga 

selesai. Kepada adikku tersayang Denny yang telah memberi semangat 

melalui canda-candanya juga lakon usilnya yang selalu dirindu saat jauh. 

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 

terimakasih, peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan bagi yang 

membutuhkannya. 

Medan,   Februari 2013 
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