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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahirobbil’alamin,bersyukur tiada terhingga kepada Allah SWT 

atas Rahmat dan Hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi 

ini. tiada lupa shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad S.A.W 

yang kelak kita harapkan Syafaatnya di hari kemudian kelak. 

 Penulis menyadari dalam hal penulisan baik teori pendukung, sistem 

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. 

 Dalam penulisan skripsi ini banyak andil orang-orang yang telah 

membantu penulis baik dalam bentuk materi, moril dan do’a. Untuk itu penulis 

mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu : 

1. Orang Tua penulis yang sangat dicintai dan disayangi dunia akhirat Ayahanda 

Katwadi dan Ibunda Rosniarti atas do’a, dukungan dan curahan kasih sayang 

yang tidak pernah habis di alirkan kepada kami anak-anaknya yang tak 

terbalaskan dan yang selalu memberikan motivasi saat menyelesaikan 

penulisan ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Kepada abang 

kakak dan adikku tercantik dan tersayang Bob Widayat Tosari Mira Juwita 

Sari, Sry Rahayu Putri, Agil Bagus Sanjiwo, Ibrahim Fitria Nasuha yang 
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selalu menjadi motivasi agar penulis bisa menjadi orang yang menjadi lebih 

baik setiap harinya. 

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

beserta jajarannya. 

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

4. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

5. Ibu Lister Eva, S.Pd, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah. 

6. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.hum selaku dosen Pembimbing Skripsi (PS) yang 

selalu sabar, meluangkan waktunya untuk memberi saran, arahan yang tak 

terhingga untuk menyelesaikan penulisan ini, dan yang selalu memotivasi 

penulis agar menjadi pribadi yang berguna. 

7. Bapak Dr. Phil. Ichwan Azhari M.S selaku dosen Pembimbing Akademik 

(PA). 

8. Bapak Drs. Yushar Tanjung M.Si selaku dosen penguji. 

9. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen penguji. 

10. Bapak, Ibu dosen yang mengajar di Pendidikan Sejarah Universias Negeri 

Medan. 

11. Kepala Perpustakaan Digital Library Unimed 

12. Keluarga besar kakek Katijo, dan kakek Arifin . 

13. Terima kasih juga pada orang paling spesial “Suci Andari Fitri” yang bibir 

nya sampe cantengan dan gak ada lelahnya menemani, memberi motivasi  

dan jadi penyemangat saat penulis berada di titik terendah dimanapun untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Kedan-kedan kental ku Ricky Dwi Handika 

(Ajo),Fitra Jaka restu Gery Genataria Sembiring (GGS) Muhammad Iqbal, 
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Fajar Bahari Sinulingga ,Romi andrea Barus, Muhhamad Syahreza Siregar, 

Muhammad Afandi anak-anak The Elitez yang semena-mena Hazmi Abrar, 

Tri Wandi Januar, Irfan dedi sitompul, Ahmad Fadly Siregar, Taufik Hidayat 

Siregar, Raka, Ahmad Kholis Rambe. Sahabat perempuanku . Meta Florika 

Sihite yang rela bantui  nyusun berkas sampe sore, Indah Sari Hasibuan, 

Naura Nur Utami, dan semua teman-teman yang tidak bisa di sebutkan satu 

per satu. 

14. Untuk B Reguler 2012 yang selalu dijuluki kelas yahudi terimakasih atas 

cerita suka dan duka selama 3 tahun bersama di dalam kelas. kalian luar 

biasa, kawan kelas dari para tercantik dan terganteng seangkatan 2012. Dan 

para teman seangkatan Reguler & Ekstensi 2012 terimakasih sudah banyak 

membantu dan memberi semangat selama perkuliahan. 

15. Kepada teman-teman PPL SMP N 1 Berastagi  yang selalu memberikan 

dukungan dan do’a juga tawaan yang terkadang tidak bisa dihentikan.  

 

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 

teimakasih, peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan bagi yang 

membutuhkannya. 
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