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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang 

selalu melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berangkai salam penulis ucapkan 

kepada junjungan besar Rasulullah Muhammad SAW, dimana syafaatnya lah 

yang diharapkan di yaumul mahsyar kelak. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih 

banyak memiliki kekurangan dari segala hal. Oleh sebab itu dengan kerendahan 

hati, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Dalam 

kesempatan ini penulis mengucapka rasa terimakasih yang teramat besar kepada : 

 Kedua orang tua penulis, ketika kasih sayang dan doa kedua orang tua 

selalu mengiringi penulis, menambah semangat dan keyakinan penulis 

dalam meyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih yang tak 

terhingga penulis ucapkan kepada penyemangat hidup dan cahaya di 

tengah kegelapan yaitu Ayahanda H.Abdul Halim Dasopang dan Ibunda 

Hj.T.Sinaga,S.Pd yang selalu tanpa lelah memberi dukungan moril dan 

materil kepada penulis. Semoga penulis termasuk kedalam anak yang 

selalu berbakti kepada kedua orang tua. Skripsi ini ananda persembahkan 

kepada Ayah dan Bunda sebagai tanda ananda telah menyelesaikan salah 

satu amanat yang ayah dan bunda berikan kepada ananda. Semoga 

limpahan rahmat dan karunia selalu menyertai Ayah dan Ibunda. 
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 Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

 Ibu Dra. Nurmala Berutu,M.Pd selaku Dekan FIS, beserta staf pegawai 

Fakultas Ilmu Sosial. 

 Bapak Drs.Yushar Tanjung,M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan sekarang, dan sekaligus 

dosen pembimbing akademik penulis yang selalu membimbing penulis 

pada masa perkuliahan sampai selesai nya skripsi ini. 

 Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi  

yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan sehingga 

penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan. 

 Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo,S.Hum,M.Si dan Bapak Dr.Hidayat yang 

telah bersedia untuk menguji penulis dan memberikan saran-saran nya 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

 Bapak dan ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah membuka 

cakrawala penulis  sekaligus mendedikasikan ilmunya melalui proses 

belajar mengajar selama beberapa tahun ini. 

 Kakak, abang dan adik penulis yang sangat penulis sayangi, Nurhalimah 

Dasopang,S.Pd, Nasrun Rambe,S.Pd, Nur aini Dasopang,S.Pd, Putra 

Hamonangan Dasopang dan Ahmad Rezki Dasopang. 

 Kepada bapak camat Kotapinang dan stafnya, beserta bapak kepala 

perpustakaan dan arsip kotapinang yang telah membantu penulis dalam 

pengumpulan data-data untuk kepentingan penelitian penulis. 
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 Kepada bapak dan ibu informan yang telah membantu penulis dalam 

memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Sahabat sahabat Non Reg 2012 yang telah mewarnai hari-hari penulis. 

Mohon maaf atas kesalahan yang di sengaja ataupun tidak di sengaja. 

 Teman teman reguler A dan B stambuk 2012 yang sudah menjadi bagian 

dari hari-hari penulis serta geng kampaknya. 

 Teman-teman PPL-T Smansaba Pangkalan Brandan  dan segenap personil 

dududu (Evi Damaiani Harahap, Ade Tri Rahmadani, Juli Hildayati dan 

Lina Chairani). Terimakasih untuk segalanya. 

 Andika Pratama yang selalu memberikan semangat dan dukungannya serta 

selalu menemani dalam suka dan duka dalam penulisan skripsi ini.  

 Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. 

Akhir kata semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. 

JAS MERAH 

 

 

 Medan,    Agustus 2016  

 Penulis,  

 

 

 

       

 Ida Rosida 

 


