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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang 

dilimpahkanNya, rahmat dan hidayah yang sangat berlimpah, sehngga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan menyelesaikan studi pendidikan 

sejarah dan untuk  meraih gelar sarjana ini. Serta tidak lupa penulis  ucapkan 

Shalawat beserta salam penulis untaikan kepada junjungan nabi Muhammad Saw. 

Yang membawa manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak hal-hal yang 

kurang, dan masih belum sempurna, tetapi penulis tetap berusaha dengan segenap 

tenaga dan pikiran untuk melakukan penelitian agar menuliskan skripsi ini sebaik 

mungkin. Dan berkat dorongan, motivasi yang tidak henti-heti nya diberikan 

kepada penulis dari semua pihak, membantu penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima 

kasih sedalam-dalam nya kepada: 

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

Negeri Medan  

2. Bapak Dr. H. Restu, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

3. Ibu Dra. Flores Tanjung M.A seelaku ketua jurusan pendidikan sejarah 

4. Bapak Drs. Yushar Tanjung M.Si selaku  dosen pembimbing skripsi. 

Pemikiran-pemikiran bapak banyak yang merubah pemikiran saya 
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ketika penyusunan skripsi ini. Banyak hal yang tidak bisa diuraikan, 

penulis hanya bisa ucapkan terima kasih. 

5. Ibu Dra. Hj. Hafnita SD Lubis M.Si selaku dosen pembimbing 

akademik yang telah membimbing penulis selama menyelesaikan 

pendidikan di jurusan Pendidikan Sejarah  

6. Bapak Drs. Ponirin M.Si. Ibu Dra. Flores Tanjung M.A dan Ibu Drs. 

Hafnita SD Lubis M.Si selaku dosen penguji ketika sidang meja hijau 

7. Seluruh dosen-dosen pengajar dan staaf jurusan pendidikan sejarah. 

Penulis ucapkan terima kasih telah membimbing penulis selama 

penulis kuliah di sini. 

8. Keluarga ku terutama kedua orang tua ku, merupakan malaikat tanpa 

sayapku, yang selalu ada untuk ku, yang selalu membimbing tanpa 

merasa lelah disetiap waktu. Mulai dari kecil sampai saat ini. Kepada 

Iffi, cepet sembuh yaa. Adek Ari jangan bandal lagi. Dan kak Yeni, 

semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah.  

9. Seluruh teman-teman. Kepada teman-teman stambuk 2010, walaupun 

aku jarang kumpul, tetapi aku pernah juga merasakan canda-tawa 

bersama kalian. Kepada teman-teman stambuk 2011, terutama A reg. 

selama penulis menyelesaikan studi, kalian lah lebih banyak dan lebih 

dahulu mengenal ku. Beragam kita lalui bersama, semoga kita bisa 

mencapai apa yang kita inginkan semua.  
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10. Kepada teman-teman PPL SMA Negeri 3 Kisaran. Semua hal yang 

kita lewati merupakan hal yang tidak bisa kita lupakan, dan tidak bisa 

kita ulang. Walau hanya 3 bulan kita bersama, disitulah kita lebih bisa 

belajar memahami setiap karakter semua orang. Dan tak kulupakan 

adalah teman-teman sejarah 2010 Fakultas Ilmu Budaya USU. Penulis 

tidak bisa melupakan, karena bersama kalianlah, penulis merasakan 

pertama kali memasuki perguruan tinggi, dan bersama kalianlah 

penulis merasakan yang tidak bisa penulis lupakan walaupun penulis 

telah pindah ke UNIMED. Kepada teman-teman KAKI SERIBU. 

Racoun (Surya), Zaburot (Reza Yazid), Rimatic (Rizky Lubis), 

Gambut (Sis), Ucup, Haris dan Reza. Kalian teman-teman yang 

mengenalkan bagaimana kita bersikap dan menghadapi alam. Semoga 

Kaki Seribu ini menjadi lebih besar dan banyak aktivitasnya, yang 

berguna bagi negeri ini. 

11. Kekek Ojok dan  nek Marna beserta keluarga. Kalian yang menjadi 

pelindungku selama penulis kos dan  kuliah di Medan. Kepada adik-

adik kos yang selalu buat penulis sebel, tertawa. Wahyu, Rusdi, Lapas, 

Kilo, Deka, Yeti, Melva, Nunung dan kak Rena, semoga kita semua 

dalam keadaan sehat selalu, dan menyelesaikan studi kita masing-

masing. Kita pernah merasakan kebanjiran sama-sama. Haha. 

Terutama kepada Bayu Risdianto, apa kabarmu kok disana?, kapan 

kita jumpa lagi. Kepada teman-teman lingkungan pancing 2: Bulek dan 

Keluarga, bang Doni, bang Eko, bang Virus, bang Dedek, Beni, 

Markus, dan lainnya. Bagiku pancing 2 merupakan kampung kedua ku, 



4 
 

kalianlah pemuda-pemuda setempat yang sangat gokil. Suatu saat aku 

tidak bisa merasakan rasanya kita ke warkop dan nonton bola bersama 

kalian seperti ketika penulis kuliah. Terima kasih telah menerima ku 

disekeliling kalian.  

Penulis menyadari, banyak hal yang penulis lakukan, tidak semua benar 

dan menyinggung hati kepada semua, penulis meminta maaf dan penulis ucapkan 

terima kasih. Penulis menyadari masih banyak hal kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, dikarenakan keterbatan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis 

harapkan segala kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan penulisan 

ini bermanfaat bagi semua yang membacanya. 

Akhirul kalam,  

Medan, 26 Maret 2015 

 

 

                                                                                 Bayu Wicaksono 

 

 

 

 

 


