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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Allah Yang Maha Baik, yang dengan 

segala kuasa-Nya telah memberikan petunjuk, rezeki, dan kekuatan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam 

penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah 

membawa ummatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang 

benderang.  

Selama menimba ilmu penulis tidak dapat berdiri sendiri melainkan 

membutuhkan bantuan dan dukungan dariorang-orang di lingkungan sekitar. Oleh 

sebab itu, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Jahari dan Ibu Suriyati yang 

telah berjuang membesarkan ananda, dan yang selalu mengutamakan 

pendidikan anak-anaknya.  

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

Negeri Medan beserta stafnya. 

3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ibu Dra. Nurmala Berutu beserta jajaran 

pegawai fakultas yang telah mengelola birokrasi kemahasiswaan 

dengan baik sehingga proses perkuliahan berjalan dengan lancar.  

4. Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, sekaligus dosen pembimbing 

skripsi penulis Bapak Drs. Yushar Tanjung yang telah memberikan 

kemudahan dan kelancaran dalam urusan akademik, serta kesabaran 
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beliau yang tidak pernah bosan dalam membimbing sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi. 

5. Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah, Bapak Syahrul Nizar M.Hum, 

M.A yang juga telah membantu kelancaran birokrasi akademik. 

6. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dra. Lukitaningsih atas segala 

bimbingannya selama ini sehingga penulis dapat menjalani studi 

akademiknya. 

7. Jajaran Dosen Penguji, Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, Bapak Drs. 

Ponirin, MS.i serta Bapak Syahrul Nizar M.Hum atas arahan dan 

kritikannya yang turut serta dalam menyempurnakan penulisan skripsi 

ini. 

8. Bapak Ibu dosen Pendidikan Sejarahyang telah memberikan banyak 

ilmu kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswi di jurusan 

pendidikan sejarah. 

9. Teristimewa Abang dan Kakak terhebat, Ari Johara dan Tika 

Damayanti serta kedua adik saya Sheila dan Annisa yang selalu 

memberi dukungan dan bantuan baik moril maupun materil, serta 

motivasi kepada saya, beserta seluruh keluarga yang selalu 

mendo’akan kebaikan penulis. 

10. Kepada orang teristimewa saya, Joko yang selalu ada di saat susah 

maupun senang, yang telah menjadi sahabat terbaik dalam hidup saya. 

Abang sekaligus mentor yang selalu mendukung dan memotivasi studi 
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saya, yang menegur saya saat lalai dari tanggung jawab. Terimakasih 

untuk perhatian dan kebersamaannya selama ini.  

11. Sahabat yang selalu siap membantu dan mendukung dalam situasi 

apapun, Nurafni Saragih dan Anisa Putri Bangun. Terimakasih telah 

menjadi bagian dari hidup penulis.  

12. Sahabat-sahabat seperjuangan Reguler A  2012 Pendidikan Sejarah, 

Nurafni, Rioby, Arifin, Cendana, Novika, Mada, Hendro, Niko, Wido, 

Imam, Wiranda, Amli, Bayu, Damson, Omy, Tria, Neneng, Ella, 

Della, Leli, Frieda, Susan, Zein, Lastrika, Eva, Jelita, Sister, Dewi, 

Dina, Dhiah, terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis selama di 

bangku kuliah. 

13. Teman-teman penulis selama menjalani PPLT di SMA, N Air Putih 

Nurhalimah, Husnifa, Syahdana, Astina, Erika, Iyun, Bimbim dan Edi, 

dan semuanya, terimakasih telah menjadi saudara serta sahabat yang 

saling mendukung.   

14. Seluruh informan selama proses penelitian yang telah memberikan 

informasi yang sangat berarti terkhusus kepada Bapak Tsafilia 

sehingga penelitian ini dapat disempurnakan dengan baik.  

Akhirnya, skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan 

dan bantuan dari semua pihak termasuk yang tidak dapat di tuliskan satu persatu. 

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini mendapatkan balasan 

dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat ketidak sempurnaan dalam skripsi 
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ini, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih dan semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi kita semua. 

Medan,        Agustus  2016 

Penulis, 

 

 

Yeni irmalia Purba 

NIM. 3122121011 

 


