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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

yang selalu memberikan cinta dan sayang serta segala berkah sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah dalam 

rangka memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana pendidikan 

sejarah di Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Sejarah Universitas 

Negeri Medan. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam 

menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna untuk menghasilkan 

yang lebih baik di masa yang akan datang. 

Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu : 

 Kepada kedua orang tuaku tersayang, Sulastri dan Agus Mariadi 

 Kepada Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M. Pd, selaku Rektor di 

Universitas Negeri Medan (UNIMED) 

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

Universitas Negeri Medan  

 Kepada ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku Ketua Jurusan dan Ibu 

Lister Eva Simangunsong, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejara 
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 Terkhusus terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Dosen 

Pembimbing Sripsi Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si yang telah 

membimbing Penulis dalam pembuatan skripsi. Terkhusus juga kepada 

Ibu Dr. Samsidar Tanjung selaku Pembimbing Akademik, M.Pd, Drs. 

Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi, dan Dra. Flores 

Tanjung selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah menguji dan 

membimbing penulis dalam pembuatan skripsi. 

 Terkhusus terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Drs. 

Yushar Tanjung, M.Si yang telah memberikan perhatian sebagai sosok 

seorang ayah, terimakasih sudah menjadi ayah joe, terima kasih karena 

sudah sayangi joe, terimakasih karena selalu percaya sama joe, 

terimakasih karena selalu mendengarkan keluh kesah dan kesedihan joe, 

sekali lagi terima kasih joe ucapkan untuk ayah. 

 Terkhusus terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Dra. 

Hafnita Sari dewi Lubis, M.Si yang telah memberikan perhatian sebagai 

sosok seorang mamak, terimakasi untuk semuanya mak, kasih sayang, 

kepedulian dan terimakasih karena selalu membantu joe dalam segi 

apapun.  

 Terkhusus terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua 

Dosen Pendidikan sejarah: Pak Yushar, Ibu hafnita, Ibu Samsidar, Ibu 

Lukitaningsih, Mem Flores, Ibu Lister, Ibu Ida, Ibu Rosmaida, Pak 

Pulung, Bg Haris, Bg Arfan, Bunda Ika, Pak Ponirin, Pak Hidayat, Ibu 

Nazwa, Pak Siddiq, Pak Nizar,  Pak Ichwan, Pak tappil, Pak Pristi, yang 

telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai dan telah menjadi orang tua 

penulis selama belajar di Pendidikan Sejarah. Dan tak lupa juga penulis 

ucapkan terima kasih buat kak silvi dan kak imah. 

 Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada adik-adik penulis yang 

telah memberikan semangat kepada penulis yaitu Ratih Sartika Dewi dan 

Reza vahlevi. Terimakasih karena telah menjadi adik terbaik, terimakasih 

karena sudah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, dan 

terimakasih karena sudah menjadi anak yang kuat. I Love You So Much. 



iv 

 

 Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada sahabatku dari kecil 

Latifah dan Putri Jesika yang selalu kasih semangat, selalu membantu 

dalam kesusahan, selalu buat aku tertawa, selalu terima kalau aku orang 

yang keras kepala, tidak mau ngalah, dan telah menerimaku apa adanya.  

 Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada Para Sepupu yang selalu 

memberikan canda dan tawa, yang selalu kasih semangat untuk penulis 

yaitu: Mba Dila, Mba Tami, Mba Ulan dan Mba Ama. 

 Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat penulis Ismi, Tia, Nanda, 

Eka, Wandani, Mawar, dan Lia yang telah membuat hari-hari penulis 

bahagia dengan kekonyolan, kegilaan dan terutama kejujuran kalian. 

 Terimakasih buat Ridhok dan Cintama yang selalu ada dan selalu 

menemani disaat-saat terakhir penulisan skripsi serta thank buat habri.  

 Terimakasih buat Elsya Putri Nasution sudah mau jadi anakku, menjalani 

kebersamaan selama 4 tahun. Terima kasih ecak. 

 Terimakasih penulis ucapkan buat rebeka, rehan, paidah, santoso, serta 

terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman Reguler A, Reguler B, 

dan Non Reguler 2013 yang selalu memberikan kesan dan pesan berharga. 

Dan terimakasih kepada semua yang telah memberikan perhatian dan 

motivasi kepada penulis yang sayangnya tidak bisa dimuat di kata 

pengantar ini. 

 Terakhir, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih dengan rasa cinta yang 

sebesar-besarnya kepada Ibu dan Abah. Terima kasih telah menjadi orang 

terhebat dalam hidupku, terimakasih atas kepedulian dan kasih sayang 

kalian kepada, dan terimakasih atas segalanya, dan kareana kalian adalah 

tujuan saya dalam menjalani hidup. I Love You So Much 
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Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa. Untuk itu penulis menharapkan saran dan kritik yang sifatnya 

membangun dari pembaca demi menyempurnakan skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi calon sarjanawan dalam menambah ilmu penelitian sejarah. 

Medan,  01 Januari 2017  

Penulis  
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