
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanawata’ala 

yang telah memberikan petunjuk, anugerah, rahmat dan rezeki kepada 

peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu. Kelahiran 

manusia adalah institusi yang paling sempurna bagi sebuah peradaban, 

begitu tandas Ibnu Rusy. Maka tak salah jika ucapan terima kasih yang 

kedua, saya sematkan kepada kedua orang tua yang telah melahirkan saya, 

terutama kepada Ibu saya Daharni Lubis yang telah membesarkan dan 

mendidik saya serta banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi 

ini, tentunya rasa terimakasih juga saya tujukan kepada keluarga besar saya.  

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya hadir pula kepada Dosen 

Pembimbing Skripsi saya, Dra. Flores Tanjung, M.A, atas segala kata-kata 

bijaknya yang membantu proses penulisan skripsi ini ke arah yang lebih 

baik, kepada Dosen Pembimbing Akademik saya, merangkap juga sebagai 

Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Dra. Lukita Ningsih, M. Hum, Sekretaris 

Jurusan Dra. Hafnita, S.D Lubis, M.Si, Dosen-dosen saya di Jurusan 

Pendidikan Sejarah atas segala curahan pengetahuan yang selama ini 

diberikan. Dan Tidak lupa saya juga mengucapkan terimakasih kepada 

Pembantu Dekan I FIS Unimed Dra. Nurmala Berutu, kepada Dekan FIS 

Drs. Restu MS, M.Pd dan Rektor Universitas Negeri Medan Prof. Dr. Ibnu 

Hajar Damanik, M.Si.  

 



 Terimakasih yang sebesar-besarnya juga kepada para informan yang 

telah bersedia membantu dalam penelitian skripsi ini, mereka adalah para 

staf Museum Hoesni Thamrin, Untung Supardi dan Iknatius Kumin. Saya 

juga mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang membantu saya 

untuk bertemu dengan para informan ini. Tentunya saya juga berterimakasih 

kepada lembaga-lembaga yang telah berperan atas berjalannya riset selama 

penelitian karya ini. Adapun lembaga-lembaga itu adalah: Museum 

Mohammad Hoesni Thamrin, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

Provinsi Sumatera Utara, Pustaka Humaniora Universitas Negeri Medan 

(Unimed), Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Medan, Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Sosial Unimed.   

 Selanjutnya, terimakasih terucap bagi mereka civitas akademika 

tempat saya berimajinasi, berkreasi dan berkolaborasi mereka adalah Fitri 

Lestari, Febri Arisma Sihaloho, Ayu Triska Yani, Dilla Putri Utami, Muna 

Musdalifah, Naomi Gloria Saragih, dan seluruh  teman-teman seperjuangan 

kelas A Reguler 2010. Ucapan terimakasih juga saya sematkan kepada para 

senior angkatan 2009, Pidia Amelia, Susiana, Nella Feodora, Hodma Rezki 

Siregar dan Kartika Dewi, kepada Betty angkatan 2008 yang sudah 

memberikan banyak saran kepada penulis. Ucapan terimakasih  saya 

tujukan kepada para anggota Pussis, Kepada Kak Nur dan Bang Ramadhan 

Julianto. Kepada Ody Prajeki, Widya Tri kastuti dan Omy sepupu saya yang 

juga banyak membantu. Terimakasih kepada  sahabat-sahabat saya Ibu 

Ratna, Mr. Tan Johnson, Ade atikah, Aisyah Lubis serta seluruh pihak yang 



terlibat selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini yang tak bisa 

disebutkan satu persatu. 

  

Tak ada gading yang tak retak. Saya mohon maaf apabila karya ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini. Maka dari itu, segala saran yang ditujukan untuk menanggapi 

tulisan ini akan sangat membantu dalam perbaikan karya ini. Semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca khususnya bagi para 

pendidik dan dalam dunia pendidikan.  

 

 

                                                                                       Medan,    Maret 2014 

 

                                                                                       Dora Andriani Sinaga 

 

 


