
KATA PENGANTAR 

 

Puji Sykur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi Penulis 

kesehatan jasmani maupun rohani sehingga tugas-tugas perkuliahan terselesaikan dengan 

lancar dan berkat nikmatNya Penulis dapat juga melaksanakan penelitian skripsi dan 

menghantarkan Penulis podium singasana dalam menobatkan Gelar Sarjana.  Manusia 

dimuka bumi ini hidup dengan fase-fase yang dialami. Hidup ini punya banyak rintangan 

yang dilewati godaan dan cobaaan datang menghampiri. peneliti yakin ini semua hanya lah 

sebuah cobaan yang harus dilewati dalam hati kecil berkata, Tuhan tak akan memberikan 

cobaan kepada hambaNya diluar batas kemampuannya. Tak terasah bagi peniliti melewati 

masa-masa kenangan terindah dalam bangku perkuliahaan, tahap demi tahap terlewati juga 

dengan penghujungnya dalam dunia Akdemis untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan. 

Penulis menuturkan banyak pengalaman yang didapatkan, banyak hikmah dalam perjalanan 

melewati masa-masa menjadi seorang Mahasiswa. 

Banyak hal yang baru Peneliti dapatkan dari Kampus tercinta Universitas Negeri 

Medan, kampus dimana tempat pembelajaran diri menjadi calon Guru yang profesional dan 

dan siap bertarung untuk menuju pentas keberhasilan. Dalam hati sangat berat  untuk 

meninggalkan Kampus Hijau tercinta ini. Dan teman-teman seprjuangan dalam menuntut 

ilmu, penulis juga sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak tersayang yang telah memperjuangkan anaknya, dan memberikan sebuah pengarahan 

yang baik, bagi Penulis Bapak adalah orang sangat terhebat. 

2. Mamak tercinta dan tersayang orang yang paling berjuang dalam kehidupan penulis, yang 

memberikan dan merelakan nyawanya untuk melahirkan Penulis ke muka bumi ini. Bagi Ku 

Mamak adalah harta yang paling berharga dan wanita yang paling banyak berperan dalam 

kehidupan Penulis dalam menempuh menyelesaikan study Penulis. Terima kasih Mamak, 

terima kasih sebesar-besarnya atas perjuangan mu dalam hidup Ku, semoga kelak anakmu ini 

dapat membanggakan mu. Amin. 

3. Kepada Bapak Prof. Ibnu Hajar Damanik selaku Rektor Unimed, beserta jajaran stafnya 

ucapan terima kasih kepada mu dan pengelola Administrasi yang telah mampu mengelolah 

Kampus Unimed menjadi Caracter Building University, yang membuat bangga Penulis 

menjadi bahagian Mahasiswa Unimed. 



4. Kepada Bapak Drs. Restu. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan beserta jajaran 

Pegawai Fakultas yang dapat mengelolah Birokrasi kemahasiswaan dengan baik sehingga 

proses perkuliahan berjalan lancar. 

5. Terima kasih ucapan kepada Dosen Pembimbing Skripsi Penulis Dra. Lukitaningsih.M.Hum 

dengan kesabaran banyak memberikan arahan dan membina Penulis dalam penulisan yang 

baik. 

6. Buat Dosen Pembimbing Akedemik Penulis Dra. Hafnita SD. M.Si yang banyak memberikan 

jalan keluar dan memberikan solusi disaat Penulis mendapatkan masalah dan penulis merasa 

bangga kepada Ibu Hafnita sebagai Dosen, bukan hanya sekedar Dosen PA tapi seorang Ibu 

yang baik dalam mendidik anak didiknya. 

7. Buat Dosen yang selalu penuh keramahan dan kecerian Drs. Yushar Tanjung. M.Si yang juga 

selaku Penguji Skripsi Penulis, yang telah banyak memberikan masukan dalam pembenahan 

penulisan Skripsi Penulis. 

8. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh dosen Jurusan Pendidikan Sejarah 

yang telah membagi ilmu dan pengalamannya kepada Penulis. 

9. Salam Jas Merah untuk rekan-rekan seperjuangan kelas A, dan B Ekstensi angkatan 2008 

yang juga sama-sama dengan penulis dalam mengikuti perkualiahan jurusan Pendidikan 

Sejarah. Untuk rekan-rekan perjalanan karir kita bukan hanya sampai disini, Penulis berharap 

bisa sama-sama lagi duduk di bangku perkuliahan yang jenjangnya lebih tinggi. 

 

Ucapan Terima kasih banyak buat kelurga besar Ku yang telah membimbing Penulis, 

danTerima kasih banyak kepada seluruh Guru-guru yang telah pernah mendidik Penulis, dan 

memberikan Penulis Ilmu yang bermanfaat. Untuk semua orang yang pernah membantu 

Penulis dalam menggapai cita-cita. 
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