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Alhamdulillahirobbil’alamin, bersyukur tiada terhingga kepada Allah 

Subhanahuwata’ala, Allahu laailahailla huwalahul asmaulhusna, Dia-lah Allah, 

tiada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai nama-nama yang paling baik. Atas 

Rahmat dan Hidayah-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi ini. 

Shalawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad S.A.W yang begitu 
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Terima kasih kepada Bapak Rektor UNIMED Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si., 

Bapak Dekan FIS Drs. H. Restu M.S., Ibu Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Dra. 

Lukitaningsih M.Hum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik beserta Sekretaris 

Ibu Dra. Hafnita S.D Lubis, Terima kasih banyak saya ucapkan pula kepada Ibu 

Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi, yang meluangkan 

waktu nya untuk memberi saran ,masukan kepada penulis. Terima kasih sebesar-

besarnya kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED 

atas bimbingannya. 
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Bapakku Ismed Iwandi dan Ibuku Suji Astuti atas doa, dukungan dan curahan 

kasih sayang yang tiada terhingga dan tak terbalaskan. Semoga selalu dalam 

lindungan Allah Subhanahuwata’ala. Terima kasih pula kepada kakakku Atika 

Pratiwi AM.KEB dan adikku Fitri Handayani yang selalu menjadi teman 

bercanda, senang memiliki kakak dan adik seperti kalian. Terima kasih kepada 

Bang Zainuddin Tanjung, ST untuk doa, motivasi yang diberikan selama ini. 

Terima kasih kepada sahabatku Tiurlan Sitanggang atas nasehat, motivasi, 

dukungannya serta luang waktu untuk berbagi cerita suka maupun duka. Kepada 

keluarga besar Embah dan nenekku, Pakde dan Bukde, Om dan ibu semua serta 

sepupu-sepupu saya terima kasih atas doa dan dukungannya.  

Terima kasih kepada Bapak Eka Priari selaku Manajer PTPN IV Dolok Ilir, 

Bapak Lukman Silalahi selaku Asisten SDM PTPN IV Dolok Ilir, terima kasih 



kepada Bapak Renando yang meluangkan waktunya untuk memberikan banyak 

informasi dan data kepada saya, terima kasih kepada Ibu Dra. Sripramita 

Doormauli atas dukungannya, serta terima kasih kepada seluruh narasumber saya 

saat penelitian. 

Kepada kakak Anistia Soraya,S.Pd., kak Dini Wariastuti S.Pd., kak Jiwa 

Emi, S.Pd., abangda Ahmad Muhajir, S.Pd ., Bang Aryanto, S.Pd.,Bang Haqqul 

Yaqin, S.Pd I., Bang Rudianto, AMF., saya ucapkan terima kasih kepada kakak 

dan abang atas doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan. Serta terima kasih 

pula kepada kakak, abang, dan adik stambuk (maaf tidak bisa disebutkan satu 

persatu). 

Kepada seluruh teman kuliah, Vikha, Dila, Nur, Pidia, Liza, Rida, Lili, 

Wilda serta kepada semua teman-teman PPL yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu Terima kasih atas dukungan semua sehinnga saya bisa menyelesaikan 

tugas akhir ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, kiranya ada masukan dan 

saran mohon disampaikan demi penyempurnaan. JASS MERAH,,, ( jangan 

sekali-sekali Melupakan Sejarah), karena Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa 

Yang Menghargai Sejarah Bangsanya...! 
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