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Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, karena atas kuasa, kasih dan berkatnyalah penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan mulai dari awal hingga akhir selesainya perkuliahan penulis.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan. 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. Oleh sebab itu, 

dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritikan. 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 kedua orangtua penulis, Ayahanda Biliher Simanjuntak dan  

Ibunda tercinta Mardelina Siagian yang selalu mendoakan serta memberi 

dukungan yang sangat luar biasa dan tidak terhitung kepada penulis, sehingga 

tugas akhir ini dapat penulis selesaikan dan sekaligus menyelesaikan study di 

UNIMED. Terimaksih Ayah dan Ibu untuk setiap pengorbananmu, untuk setiap 

tetes keringatmu, perjuanganmu, dan juga untuk setiap perhatian dan nasehat-

nasehat baik yang saya dapatkan dari kalian secara cuma-cuma yang tidak ada 

duanya. Semoga Ayah dan Ibu diberi panjang umur. 

2. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 



 

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

Bapak Syahrul Nizar, S.Hum, M.A selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah 

serta seluruh dosen dan staf Pegawai Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah 

banyak membantu penulis. Kiranya kita semua diberi kesehatan dan panjang 

umur. 

5. Bapak Tappil Rambe, S.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

membimbing dan banyak mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. 

Kiranya Tuhan membalas semua kebaikan Bapak.  

6. Ibu Ika Purnama Sari, S.Pd, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus 

penguji I yang telah membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat 

menjalani studi akademiknya dengan baik. 

7. Ibu Dra. Lukitanigsih, M.Hum selaku dosen penguji II yang telah memberi 

banyak masukan kepada penulis dalam perbaikan skripsi dan membantu penulis 

menyelesaikan beberapa kesulitan dalam pengerjaan skripsi. 

8. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku dosen penguji III yang telah 

memberi masukan dan mengarahkan penulis dalam pengerjaan skripsi.  

9. Bapak Prof. Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak selaku guru besar di Pendidikan 

Sejarah yang telah banyak membantu dan memberi masukan ilmu serta dukungan 

kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian tugas 

akhir ini. Terimakasih karena sudah menganggap saya sebagai putri sendiri yang 

selalu menanyakan kabar penulis. 

10. Kakak Melvin Simanjuntak, kakak Surya Simanjuntak, kakak Eva Simanjuntak, 

abang Hendra Simanjuntak, abang Kardo Simanjuntak, abang Gindo Simanjuntak, 

beserta dengan abang ipar dan juga keponakan-keponakan terkasih yang selalu 

memberikan semangat beserta banyak bantuan yang tidak terhitung kepada 



 

penulis setiap harinya, terimakasih karena sudah terlahir menjadi keluarga yang 

sangat luar biasa bagi penulis. 

11. Bapak Mekar Sinurat, bapak Jhonnery Silalahi, bapak Piter Siahaan, bapak Oloan 

Pardede, dan ibu Bintang Tampubolon, yang bersedia di wawancarai untuk 

memberikan informasi terkait masalah-masalah yang menjadi penelitian penulis. 

12. Pihak museum TB Silalahi Center, kepala asrama Yayasan Soposurung serta staf 

dan pegawai Kantor Camat yang telah mengijinkan penulis untuk mengadakan 

penelitian serta memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penulis. 

13. Sahabat-sahabat seperjuangan yang sungguh luar biasa yaitu kelas B Reguler 2012 

Pendidikan Sejarah , Rafika Pakpahan, Peristiwani, Nurfadillah, Edi Putra, Bincar 

Tampubolon, Veronika Simanjuntak dan yang lainnya yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi teman yang baik yang telah 

mengukir banyak kenangan indah dalam ingatan penulis selama perkuliahan. 

14. Sahabat-sahabat terhebat yang ada di kost perbatasan, Frislyn Hutapea, kak Frisda 

Simanjuntak, kak Prima Sihombing, dan juga kepada sahabat-sahabat lama, 

Widya Naipospos, Amelia Hutajulu, Lia Hutapea yang sampai pada saat ini masih 

terus mewarnai hidup penulis, meskipun terpisah jarak namun selalu 

mengingatkan dan menyemangati penulis dalam pengerjaan skripsi ini. 

15. Kawan-kawan yang dipertemukan dalam PPL-UNIMED 2015 di SMP Negeri 1 

Beringin, terkhusus kepada Sella Sihombing, Metha Sihite, Grace Ginting, Wiwik 

Manik, Helpi Sijabat, Januari Manalu, Jurgan Simarmata, Nur Anisa, terimakasih 

kawan-kawan ku untuk tiga bulannya dan berlanjut hingga sekarang yang selalu 

menyemangati penulis dalam pengerjaan skripsi ini.  

16. Siswa-siswi di SMP Negeri 1 Beringin karena berkat kalian, banyak hal-hal yang 

positif yang penulis dapatkan selama menghadapi tingkah-tingkah kalian dan yang 



 

paling besar  yaitu “kesabaran”. Terimakasih karena sudah mendoakan penulis 

supaya dilancarkan dalam penyusunan skripsi dan sampai saat ini yang selalu 

menanyakan kabar dan memberikan semangat kepada penulis. 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu penulis dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan terimaksih, 

peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

pembaca dan juga dapat menjadi bahan masukan bagi yang membutuhkannya. 
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