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 Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan 

dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. 

Shalawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak kita harapkan 

syafaatnya di hari kemudian kelak. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan pada jurusan Pendidikan Sejarah. Penulis menyadari dalam hal penulisan baik teori 

pendukung, sistem penulisan, kata-kata dan isi dari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan wawasan, pengetahuan, waktu dan dana yang dimiliki 

penulis. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Kepada 

Allah SWT dan para pembaca atas segala kesalahan-kesalahan dalam penulisan. 

 Dalam penulisan skripsi ini banyak andil orang-orang yang telah membantu penulis baik 

dalam bentuk materi, moril dan do’a. untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Prof. Dr. Ibnu Hadjar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

(UNIMED) 

2. Kepada Bapak Drs. H. Restu, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Dan kepada 

Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

3. Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua jurusan pendidikan sejarah dan Dra. Hafnita SD 

Lubis, M.Si selaku sekertaris jurusan pendidikan sejarah. 

4. Dra. Flores Tanjung, MA sebagai dosen pembimbing skripsi saya, yang selalu 

memberikan masukan demi kelancaran penulisan skripsi ini. Drs. Ponirin, M.Si sebagai 

dosen pembimbing akademik dan sebagai penguji ahli dan sebagai dosen penguji saya. 



5. Seluruh dosen-dosen di Jurusan Pendidikan sejarah yang telah memberikan penulis 

pendidikan yang sangat berharga selama kurang lebih empat tahun dan seluruh staf 

pegawai yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. 

6. Teristimewa kepada kedua Orang Tua, terutama mama penulis yang telah banyak 

memberikan bantuan materi, tenaga, semangat dan do’a dalam menyelesaikan skripsi ini 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Gelar Sarjana. 

7. Terimakasih kepada  keluarga terkasih, Taufik Kurnianto dan Yusfik Kurniawan, serta 

M.Septian Dwiyanto yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moril dan 

materil. 

8. Teman-temanku tersayang Sisjayanti Astrini, Dini Astri Suci, Dewi Rahayu, Rini 

Suryani, Dessy Maharani, Jefri Duan Sinulingga, Dwita Angriani, Nurhasanah, 

Elviyanto, dan Aisyah terimakasih atas semangat dan bantuan nya selama ini. 

9. Untuk seluruh teman-teman yang saya sayangi di kelas B-Reguler 2010 yang sudah 

menghabiskan waktu untuk berada dikelas yang sama selama empat tahun. 

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat 

memenuhi fungsi yang semestinya. 
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