
KATA PENGANTAR  

Bismillahirahmanirrahim, Assalamu Alaikum Wr. Wb, 

Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ali Muhammad 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur tiada terhingga kepada Allah 

Subhanahuwata’ala Tuhan Semesta Alam yang maha menciptakan dan 

menggerakkan seluruh ciptaannya serta membuka pintu-pintu ilmunya kepada 

ummat manusia. Rahmat dan hidayah-Nya pula merupakan anugerah tak 

terbayarkan bagi hamba-Nya ini sehingga hingga saat ini masih diizinkan untuk 

melihat dan mempersembahkan sebuah karya kecil ini untuk menyelesaikan tugas 

akhir studi. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang 

sangat mencintai ummatnya, sosok uswatun hasanah yang saya idolakan. 

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bantuan dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karenanya 

penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kepada Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan, dan staf jajarannya. 

2. Kepada Drs. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan beserta staf jajarannya. 

3. Kepada Ibunda Dra. Lukitaningsih M.Hum, selaku Ketua Jurusan di 

jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan, sekaligus menjadi 

Dosen Pembimbing Akademik penulis, saya meminta maaf atas kelakuan 



saya yang tidak berkenan di hati ibu. Dan tak lupa segenap jajaran 

dosen  Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan saya 

ucapkan terima kasih atas didikannya selama ini. 

4. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Drs. Yushar Tanjung M.Si. 

yang telah mau meluangkan waktunya menjadi Pembimbing Skripsi saya, 

yang dengan caranya yang khas  mendidik, mengkritik  yang membangun 

dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini .  

5. Terimakasih kepada dosen penguji. Kepada  Dr. Phil. Ichwan Azhari M.S, 

dan Kepada Dra. Flores Tanjung M.A, yang telah sudi kiranya 

memberikan banyak masukan kepada penulis. 

6. Ucapan terima kasih sebesar – besarnya kepada orang tua tercinta 

Ayahanda Abas dan Ibunda Siti Aminah, atas didikan , dukungan dan 

curahan kasih sayang tak terhingga dan tak terbalas . semoga selalu dalam 

lindungn Allah Subhanahuwata’ala dan semoga karya ini menjadi hadiah 

kecil kepada ayah dan ibunda atas kepercayaan dan segala usaha dalam 

menguliahkan anaknya hingga selesai.. 

7. Terima kasih kepada Adinda Fadli, dengan motivasi, dan juga bantuan  

materinya yang selama ini membantu saya untuk perkuliahan ini, terima 

kasih atas kerja kerasmu selama ini adindaku, aku bangga memiliki 

saudara sepertimu adindaku 

8. Terima kasih kepada teman – teman JPA Ayu Rahma, Tia Anugrah, Rita 

Musrifah, Rini, Wilda Ramadhani, Shela Grafica Sari yang selalu dengan 

impian menjadi wanita – wanita papan atas  



9. Terima kasih kepada Liza Tanura teman berbagi dan yang telah banyak 

meminjamkan saya  buku – buku miliknya, Ridhayani Simanjuntak S.Pd 

dengan sejenak motivasi yang selalu ia berikan, Nur Hikmah yang selalu 

super sibuk tapi sangat ringan tangan untuk membantu temannya termasuk 

saya,  terima kasih buat Pidia Amelia S.Pd, Kartika, Dika, Yoki, Refnida, 

Mafriza, Hafri, Zaldi, Utari, Tiurlan, Dwi fatma dan teman – teman 

seperjuangan di kelas A/B Ekstensi, kebersamaan kita selama ini tak akan 

saya lupakan 

10. Terima kasih juga kepada segenap jajaran PUSSIS UNIMED yang telah 

membantu penulis dalam penelitian ini  

11. Rekan – rekan  dan adik – adik  seperjuangan di JPS Irma, Yuli, Bang Irul, 

Bang Ronggur, Husni, Nela, Rara, Teresia  terima kasih banyak atas 

kebersamaan yang sudah dilewati,  kebersamaan  ini tidak akan pernah 

terlupakan. 

12. Kepada  kawan – kawan dan adik – adik Rumah Al Khintifun Kak Nisa,  

Fitri, Rimbi, Ema, Harsini, Listri, Rika, Juwita dan Vivi   yang selama ini 

bersama baik itu suka maupun duka  

13. Buat teman – teman PPL SMP N 2 Sipispis Elfrida, Reza, Kak Okta, Zura, 

Kak Irma, Kak Fitri, Idris, Habibi dan teman – teman lainnya 

14. Terima kasih kepada saudara - saudaraku Bang Khamidin atas 

kerjasamanya selama ini, Bang Azlan atas motivasinya dan ejekan – 

ejekan yang sifatnya membangun, Bang Maji, Kak Icum yang selalu 

menasehati adeknya ini, Zua zelva, Sri arbuntaya, Samsul Fiqri dan juga 



Paman Redha dengan segala motivasi islaminya memberikan ilmu yang 

bermanfaat kepada saya 

Terima kasih atas dukungan anda sekalian kepada karir dan tugas akhir 

saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah terus memberi 

balasan pahala berganda kepada kita semua . Kiranya ada masukan dan saran 

mohon di sampaikan demi penyempurnaan. Historia Magistra Vitae....! 

        Medan,   Juli 2013 
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