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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring Salam kita 

ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak kita harapkan Syafaatnya di 

hari kemudian kelak. Penulis menyadari dalam hal penulisan baik teori 

pendukung, system penulisan, kata-kata dan isi dari skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan wawasan, pengetahuan, 

waktu dan dana yang dimiliki penulis. Maka dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan maaf yang sebesar – besarnya Kepada Allah SWT dan para 

pembaca atas segala kesalahan – kesalahan dalam penulisan. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah 

banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung selama ini 

kepada penulis yaitu : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor UNIMED 

2. Bapak Dr. H. Restu, MS, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, UNIMED 

3. Ibu Dra Flores Tanjung, MA, sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

Sekaligus Dosen Pembimbing Akademi 

4. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah 

5. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing 

Skripsi 
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6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah 

yang telah memberikan ilmu bagi penulis 

7. Bapak dan Ibu Pegawai Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan izin, 

pelayanan dan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi 

8. Kedua orang tua serta adik saya yang tercinta. Bapak (Julimi) dan Ibu 

(Nunik Siswati) serta adik (Muhammad Dwi Prabowo), atas berkat do’a 

orang tua dan adik yang tak pernah henti menyertai saya, sehingga saya 

dapat menyelesaikan penulisan sksripsi ini.  

9. Buat seluruh keluarga yang berdomisili di Kota Medan, Pematangsiantar, 

Bandar Tinggi, Bandung maupun Aceh terutama Kakek (Bambang 

Sumitro), Nenek (Diah Suprapti) dan (Mis Rukiyah). Tidak lupa juga 

seluruh kakak dan adik sepupu yang telah banyak memberikan do’a serta 

nasehat dan bimbingan yang bermanfaat 

10. Buat abang saya abangda (Arbi Safri Tanjung, S.Pd) dan abangda (Akbar 

Maulana, M.Pd) yang telah banyak memberikan motifasi dan masukan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan sekripsi ini. 

11. Buat teman-teman Ekstensi 2011 Jurusan Pendidikan terkhusus kepada 

Samsul Bahri, M. Eko, Aditya Darma, Ilman Santoso, Tri Ananda Putri, 

Ajizah Fajar Ningrum, Fitri Andriani, Fauzatunnisa Al-fadlah, dan Pitriana 

Simamora yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis. 

12. Buat sahabat saya (Chairani Purba, Ditti Gracinia Sirait, Dewi Prima 

Apriliani, Fitri Yanti Boru Regar, Ardaini Nasution, Fia Artika, Junita 
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Sari, M.Rizky Prabowo, Bezok, Bang Darman, Kak Sanita, S.Sos.I kak 

Yohana Ginting,  kak Nurjannah Harahap, S.Pd dan kak Fitrah Bismi 

Harahap, S.H 

 

Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan maaf 

sebesar – besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya dengan pahala 

yang berlipat ganda. Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata 

sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengaharapkan 

kritik dan saran yang membangun demi tercapainya skripsi yang sempurna. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi 

penelitian selanjutnya yang membutuhkan. 

 

 

Medan,    Januari 2015 

  Penulis 
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