
KAT A PENGANT AR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadiiat Tuhan Yang Maha Esa, sebab berkat 

kasih dan karunianNyalah yang menuntun akal dan pikiran penulis. sehingga skripsi 

ini dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan sebagai salab satu syarat untuk 

mempcroleh gclar Sarjana Pcndidikan, Jurusan Sejarab FlS UNIMED. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, terutama 

karcna kurangnya pengetabuan scrta buku-buku literatur yang mendukung penulisan 

skri psi ini. Diatas semuanya ini, dengan segala kerendaban hati penulis menyadari 

sepcnuhnya bahwa apa yang disajikan ini masih jauh sempurna baik materi, teknik 

penulisan, maupun niiai ilmiahnya. Hal ini diakui secara terus terang karena 

mcngingat ketcrbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemempuan, serta 

pcngalaman. Oleh karena itu penulis membuka diri terhadap kritikan dan saran yang 

konstrukti f dari pembaca. 

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai piha baik 

sccara material, tehnis maupun moril dari para dosen kbususnya doscn pembimbing, 

dan kedua orang tua, rekan mahasis'''a, serta semua pihak yang terlibat Pada 

kcsempatan ini , penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-bcsa1 nya 

kcpada : 

I . Lbu Prof. Hj. Djanius Jam in, SH, MS .• selaku Rektor UNIMED. 

2. Bapak Drs. M. Fachry Nasution, M.Pd., selal-..<1 Dekan FIS UNIMED. 

3. Bapak Drs. Restu, MS., selaku Pembantu Dekan I FIS UNIMED. 



4. Bapak Drs. Nur Alamsyah, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah. 

5. Bapak Drs. Waston Malau, sclaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Scjarah. 

6. Bapak Drs. Sinton Rumahorbi, M.Se., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah mcmberikan bimbingan dan pcngarahan, sehingga skripsi ini dapat 

disc!csaikan. 

7. Bapak Drs. Ponirin, selaku Dosen Penasehat Akademik 

8. Seluruh fungsionasir dan dosen serta pegawai pada Jurusan Pendidikan Sejarah. 

9. Bapak Camat Sianjur Mula-mula yang telah membantu dalam memberikan izin 

penelitian dan data-data yang diperlukan dalam penyclesaian skripsi ini. 

10. Teristimewa buat kedua orang tuaku St. P. Sigiro (+)dan St. P br Sagala, beserta 

kakak, abangm adikku yang telah memberi dukungan baik dalam secara material , 

moril dan doa schingga penulis scmangat dalam menyelesaikan skripsi 

II. Sobat-sobat di starnbuk 2000 terutama Elisna, Hotmida, Lamria, semoga sukses 

selalu. 

12. Buat tcman-temanku anak kost 89 Sukaria khususnya Bang Ali Siahaan, Ando, 

Thomson, Tctty, Nelly, Boinam, Rista., B' Torang, Barten Sitorus, yang selalu 

memberikan dorongan dan semoga sukses selalu. 

Akhimya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka berika 

mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin 
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