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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 

kuasa atas kasih, berkat dan rancangannyalah penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir dalam penyusunan skripsi sesuai dengan yang direncanakan. 

 Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini agar mencapai hasil yang terbaik, namun penulis juga sangat menyadari 

masih banyak sekali kekurangan dari hasil penulisan skripsi ini. Dalam 

penyelesaian skripsi ini, banyak sekali bantuan dan dukungan dari berbagai pihak 

yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penyelesaian skripsi ini. 

Oleh karena pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Secara teristimewa saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, 

Ayahanda Mister Manurung dan Ibunda tercinta Lorianna Sinaga yang 

selalu mendoakan serta memberi dukungan yang sangat luar biasa 

kepada saya baik Materi ataupun moril terlebih untuk setiap doa yang 

senantiasa mengiringi tiap langkah sehingga penyelesaian tugas akhir 

ini dapat saya selesaikan dan sekaligus menyelesaikan studi di 

UNIMED 

2. Teruntuk saudara-saudara saya yang tersayang, David Heiloo 

Manurung, Julianita Manurung, Ledis Moy Manurung dan Wendy 

Pieter Manurung yang senantiasa memberikan semangat luar biasa 

kepada saya, kiranya apa yang kita rencanakan untuk masa depan kita 

boleh dapat tercapai agar kedua orang tua kita bangga dan bahagia. 

3. Bapak prof. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Restu, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Pembantu Dekan I Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Dra. Lukita Ningsih, M. Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah dan ibu Hafnita SD Lubis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah serta seluruh dosen dan staf Pegawai Jurusan 

Pendidikan Sejarah yang telah banyak membantu penulis. Kiranya kita 

semua diberi kesehatan, panjang umur dan berlimpah-limpah rejeki. 

7. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat selesai, 

kiranya Tuhan membalas semua kebaikan ibu. 
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8. Ibu Dra. Syarifah, M.Pd selaku dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus dosen penguji penulis. Terima kasih sebesar-besarnya 

kepada ibu karena telah membimbing saya dari awal perkuliahan 

sampai penyelesaian tugas akhir. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh 

Tuhan yang Maha Esa 

9. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku penguji saya ucapkan 

terimakasih banya berkat ibu skripsi saya dapat lebih baik lagi. 

Kiranya Tuhan membalas kebaikan ibu. 

10. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku penguji saya ucapkan trimakasih 

sebesar-besarnya karena masukan dan saran bapak sehingga skripsi 

saya bias menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan membalas semua 

kebaikan bapak. 

11. Kepada Pimpinan PUSIS Unimed, yang telah mengeluarkan surat izin 

kepada penulis untuk melakukan penelitian di PUSIS, saya ucapkan 

terimakasih sebesar-besarnya. 

12. Teristimewa untuk kekasih hati Fhatar Siahaan, SPd yang mendukung 

dan mengingatkan disetiap kata dan tindakan, sehingga saya mau dan 

bergiat dalam penyelesaian skripsi ini. Kiranya Yesus memberkati 

hubungan kita dan masa depan yang gilang-gemilang tercurah untuk 

kita. Tetap semangat dalam mencapai cita-cita di depan sana terus 

berjuang. 

13. Terimakasih kepada sahabat sejati saya selama saya belajar di kelas 

ekstensi Putri Hasanah dan Saulina Octavia Naibaho yang telah 

mendukung dan mengajari saya dalam penulisan skripsi ini Kiranya 

setiap langkah, tujuan dan keputusan kita di berkati Tuhan dan 

rencana-rencana indah yang kita rencanakan dapat terwujud dan sesuai 

dengan kehendak Tuhan.  

14. Kepada teman-teman Pendidikan Sejarah Unimed terkhusus kelas 

ekstensi, Aryani, Evi, Novia, Rizky, Sahatma, Devi, Emmy, Asima, 

Sherly, Nurul, Fahrunisya, Novi, Deli, Berkat, Nila, dan teman-teman 

ekstensi yang lain yang tak bisa saya sebitkan satu per satu kita sama-

sama belajar dan berjuang, Tapi setelah ini kita akan berjuang masing-

masing untuk menggapai apa yang diharapkan. Semoga kita selalu 

dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. 

15. Kepada teman-teman PPL-UNIMED di SMP Negeri 3 Perbaunga, 

Saya ucapkan terimakasih berkat motivasi dan doa, saya dapat 

menyelesaikan studi saya dengan baik. Kiranya masa depan kita sesuai 

dengan harapan kita. 
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16. Teman-teman Satu Kost, Kak Putri, Kak Seri, Kak Lini, Friska, 

Ernest,Elma dan teman-teman yang lain. Trimakasih buat kebersamaan 

kita selama ini. 

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberi rahmat dan balasan yang 

setimpal pada semua pihak atas jasa baik yang telah diberikan kepada penulis. 

Akhirnya dengan menyadari segala kekurangannya semoga hasil penelitian ini 

bermanfaat bagi banyak pihak, AMIN 
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