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pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yaitu : 
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Sejarah Universitas Negeri Medan. 



5. Bapak Tappil Rambe, S,Pdm M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi (PS), 

yang meluangkan waktunya untuk memberi saran dan masukan kepada 

penulis serta membimbing penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir 

dengan cepat yaitu 3,5 tahun. 

6. Para penguji Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si dan Bapak Drs. Ponirin, 

M.Si selaku para penguji yang telah memberi banyak saran dan memperbaiki 

dalam penyusunan perbaikan skripsi, sekaligus telah menjadi sosok pengganti 

kedua orang tua penulis selama masa studi yang banyak membantu dalam 

perkuliahan maupun dalam penyusunan penulisan skripsi penulis, 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. Terspesial dan terutama ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua 
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doa, dukungan, dan curahan kasih sayang yang tiada terhingga dan tak 
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Kepada ketiga  adekku Suryadi Rasyid, Ridoan dan Leli Juliani, adek iparku 

Siti Khadijah Nst dan Ponakanku Fadil Asykuri Arrosyidi Pulungan  yang 
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Doa, udakku satu- satunya Salman Pulungan, tulangku yang tersayang M. 

Zulyadein dan Jaqpar. Ujing Rani dan Ujing Nur. Serta keluarga besarku di 



Medan yang telah banyak membatu baik berupa moril maupun  Juga seluruh 

kelurga besar di Mandailing Natal yang tidak bisa di tuliskan satu persatu. 

saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya.  

8. Kepada Bapak Drs. M. TWH selaku pimpinan Yayasan Museum Pers Medan 

yang telah memudahkan penulis dalam mencari sumber- sumber data. 

Terimakasih. Abang dan kakak- kakak di Pussis Unimed,  yang telah 

membantu penulis dalam mendapatka sumber – sumber yang dibutuhkan 

dalam skripsi ini, terimaksaih. 

9.  Kepada sahabat seperjuangan di kos tercinta Reni Anggreini Lajira, Dewi 

Rahayu, Aisyah dan Dek Siti, juga para pengibur hati,  yang tersayang Ntong 

Steven, Agure Sentosa, Gaboh, Pipit, Gepeng Tornando, Uyat.  

10. Kepada sahabat-sahabatku yang tak pernah lekang oleh jarak  waktu Rofikoh 

Nst, Almunir Rahman, Dedi Gunawan ,As’ad Ansori dan Nur Wasilah Nst, 

Mawaddah, Wahidah Ray , Muhammad Angga Nst dan Budi Sejahtera 

Batubara.  

11. Sahabat seperjuangan PPLT SMAN Babalan terkhusus untuk mereka, Devi 

Marlian Br Bangun, Fitri Apriana, Nenty Anggraini. yang telah banyak 

membantu dan juga memberi semangat, terimakasih telah menemani selama 

Penulisan .  

12. Kepada orang- orang tua muda sekaligus sahabatku, dak Kiki, dak Amar, Dak 

Med, Dak Amin, Dak Uky, Bou Atun, Bou Ade. Juga kepada ompung – 

ompung tersayang pung D, pung Aris, Pung Haji, Pung Samsir, dak darman, 

yang juga banyak memberi bantuan serta motivasi kepada penulis.  



13. Sahabat tercinta B regurel dan Ekstensi terkhusus untuk Citra Arniati Laoly, 
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Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 
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