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KATA PENGANTAR 

 Segala puji penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt. Yang telah senantiasa 

memberikan berkah rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan 

kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. 

 Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Namun dengan bantuan dan dukungan dari Bapak dan Ibu Dosen, Orang 
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menyelesaikan skripsi ini. 
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 Ayahanda Iwan Suprapto dan Ibunda Rita Kesumawati, yang selalu 

mendukung penulis dengan kasih saying yang tulus, doa dan semangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini, serta banyak mengajarkan hal – hal yang 

tidak diketahui, dan menjadi semangat hidup bagi penulis. 

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

Sejarah yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan semangat 

yang sangat berarti bagi penulis. 

 Bapak Syahrul Nizar Saragih, M. Hum, MA., selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah yang telah banyak membantu kelengkapan 

administrasi penulis serta memberikan masukan dan kritik pada penulis. 

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

penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga, serta 

literatur – literatur dalam upaya memberikan arahan, bimbingan, dan 

semangat yang sangat berarti bagi penulis. 
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 Bapak Ricu Sidiq, M.Pd., selaku Dosen pembimbing akademik penulis 

yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan masukan, kritik, 

serta semangat yang sangat berarti bagi penulis. 

 Bapak Drs. Ponirin, M.Si., selaku dosen penguji ahli penulis yang telah 

banyak memberikan kritikan dan masukan sehingga skripsi ini menjadi 

lebih baik. 

 Bapak Dr. Hidayat, M.Si., selaku dosen penguji bebas penulis yang telah 

banyak memberikan masukan – masukan yang sangat membangun 

sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. 

 Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak membantu dalam memberikan 

ilmu dan pengetahuannya kepada penulis, dan membimbing penulis 

hingga sampai menyelesaikan perkuliahan dengan baik. 

 Kakek Kasan yang sangat banyak memberikan informasi, pengetahuan, 

pembelajaran hidup, semangat, dan masukan yang sangat berarti bagi 

penulis. 

 Bapak Wagio selaku Sekretaris Desa Pardamean yang telah banyak 

memberikan informasi, masukan, kritikan, dan semangat yang tidak henti 

– hentinya selama penulis melakukan penelitian. 

 Bapak Camat Tanjung Morawa beserta pegawai yang telah membantu 

penulis. 

 Adik – adikku tercinta Fadilla Syari Zein dan Siti Fania Fitri Zein yang 

selalu membantu penulis dalam mengkritik dan memberikan masukan 

terhadap penulisan skripsi ini. 
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 Lelaki tersayang, Surya Setiawan, yang selalu menemani, memberikan 

dukungan, masukan, dan kritik yang sangat membangun dan menjadi 

penyemangat terbesar bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.  

 Sahabat yang sudah seperti saudara sendiri Neneng Sudarmi, Dyna 

Ronauli Hutagaol, Dhiah Ristanti Handayani, Siti Mada Yusdina Lubis, 

dan Tria Devi Ayumi yang telah membantu penulis dalam memberikan 

masukan, kritik, serta tidak henti – hentinya memberikan semangat. 

Kalian luar biasa. 

 Rekan – rekan seperjuangan kelas Reguler A stambuk 2012 Imam, 

Hendro, Niko, Wido, Wiranda, Arifin, Damson, Rioby, Bayu, Sarwendi, 

Jatmiko, Amliansyah, dwi Rizki, Ellanda, Lely, Susan, Frieda, Omy, 

Novika, Tria Anggiani, Yeni, Nurafni, Jelita, Lastrika, Desi, Yosepha, 

Cendana, Sister, Avedhita, Dewi, dan Eva. Terima kasih atas semangat 

yang telah kalian berikan. Sukses untuk kita semua kawan.  
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Kiki, dan Anna. Kalian luar biasa cerewet dan cerdasnya. Bahagia bisa 
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