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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. 
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Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini, yaitu : 

 Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada 

penulis. 

 Kepada kedua orang tua terkasih, ibu Ruhmah dan dua ayahanda Alm. 

Ichwan Purba dan M. Jallil Effendi.  
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Jurusan Pendidikan Sejarah. 
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 Kepada Bapak Syahrul Nizar Saragih, M. Hum, M. A, selaku dosen 

Pembimbing Akademik, yang selalu memotivasi penulis untuk cepat 

selesai dalam studi.  

 Kepada Ayahanda Drs. Yushar Tanjung, M. Si, selaku dosen Pembimbing 

Skripsi yang sudah saya anggap ayah saya sendiri, yang  selalu mendorong 

penulis untuk tidak mudah menyerah dan memberikan motivasinya kepada 

penulis agar secepatnya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Yah, 

sudah menjadi ayah cinta di Medan, yang suka iseng kalau cinta udah 

merengut gak jelas. Terimakasih juga sudah sangat sabar memberikan 

ilmu nya kepada anaknya yang super bimbang. Thank’s a lot, Yah. 

 Kepada bapak dan ibu staf pengajar jurusan pendidikan sejarah, yang telah 

memberikan bekal ilmu yang tak ternilai selama belajar di Jurusan 

Pendidikan Sejarah. 

  Teristimewa kepada Ibunda Dra. Hafnita SD Lubis, M. Si, selaku staf 

pengajar di Pendidikan Sejarah yang sudah penulis anggap seperti mamak 

sendiri, mamak yang selalu marah dan kesal jika penulis melakukan 

kesalahan dikampus. Terima kasih yang tulus, Mak atas nasehat-nasehat 

membangunnya. 

 Terkhusus terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ibu 

Lister Eva Simangunsong, S.Pd, M.A, Ibunda Ika Purnamasari, S.Pd, M. 

Si dan Ibu  Dr. Ida Liana Tanjung, M.A selaku dosen di jurusan 

Pendidikan Sejarah. Terimakasih atas kepercayaan yang telah ibu-ibu 

berikan kepada penulis untuk menjadi bagian dari kehidupan pribadi yang 

membuat penulis betah di kampus. Terimakasih kepada buk eva dan buk 

ida, dan bunda Ika yang selalu rajin meneraktir cinta, maaf cinta belum 
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sendiri. Terimakasih selalu membuat cinta selalu tertawa. 

 Terimakasih untuk Mom Dra. Flores Tanjung, M. A, Ibuk Dr. Rosmaida 
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banyak Mom selalu memberi semangat untuk mencoba hal-hal baru. 

Terimakasih buk Ros sudah membantu saya dalam pengumpulan sumber. 

Terimakasih Kak Apri yang tidak bosan memberi cinta ide-ide baru. 

 Terimakasih Kepada Seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial yang sudah saya 

anggap orang tua dan saudara saya sendiri : Kak Silvi, Kak Imah , Mas 

No, Mas Tris, Bang Ujung, Bang Patra, Bang Wahyu,  Buk Sabariah,  Kak 

Putri dan lainnya 

 Terimakasih untuk Kepala PUSSIS , bapak Dr. Phill. Ichwan Azhari, MS 

yang juga menjadi salah satu dosen favorit  saya , terimakasih atas izin nya 

untuk dapat meneliti dengan buku-buku koleksi pribadi bapak. 

Terimakasih juga atas bimbingannya. 

 Terimakasih Kepada SMKN 4 MEDAN tempat penulis melaksanakan 

PPL. Terima kasih atas kesempatan tiga bulan melaksanakan PPL di 

semester akhir penulis. Kepada Kepala SMKN 4 MEDAN beserta guru-

guru dan siswa/siswi terkhusus untuk guru pamong, Ibuk Sri Suniarti. 

 Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada adinda-adinda penulis 

dirumah Ilham Kurniawan Purba ( Si paling hitam yang ngeselin), Nur 

Aina Purba ( Adek paling cerewet ), M. Ridho ( Adik yang suka bohong 

untuk nyenengin kakaknya), Siti Khodijah ( Adek paling rempong) . 

Kalian adalah segala-galanya, semoga kakak dapat memberi contoh yang 

baik untuk kalian. Kalian adalah alasan penulis untuk secepatnya nyelesain 

studi. I Love You More.... 

 Terimakasih banyak penulis ucapkan kepada Tulang tersayang ( Ismail, 

S.Pd) dan Nan Tulang ( Dra. Masniari Siregar) yang sudah membantu 

penulis dalam biaya perkuliahan dan memberi semangat kepada penulis 

untuk menjadi yang terbaik. 

 Kepada keluarga besar penulis Wak Nonong, Wak Fatma, Wak Nariok, 

Bou Butet, Bou Yanti , Wak Ida terimakasih telah memberi perhatian dan 

kasih sayang kepada penulis.  

 Kepada sahabat-sahabat penulis, yang selama ini telah memberi perhatian, 

waktu dan tempat berbagi semua yang penulis rasakan. Terimakasih atas 

kecerdasan, kekonyolan, kegilaan, dan menerima segala kekurangan 
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penulis:  CCT CREW: Adi Ganda W Lubis ( Si hitam tempat ajang bully), 

Zulfadli (  Teman paling setia dan sabar ngantar kemana-mana), Nico 

Hariyanto dan Diah Syafitri ( Pasangan tak terpisahkan),  Ridwan Yuha 

Lubis ( Paling  bisa buat malu orang dan paling nggak punya malu). 

 Terimakasih kepada M. Ricky Hardiansyah (Mr. Sleepy), Uci Ramadhani 

( Paling rajin banguni ketika kuliah agar penulis tidak telat datang kuliah 

,dan juga pengingat penulis yang baik), Siti Suhaiba ( Ratu bully disetiap 

kesempatan), Rahmadani Pane ( Perempuan Strong), Ridwan Dalimunthe, 

Eric Christian ,Olindo Sinaga, Dicky Armanda ( Kawan Beda Geng tapi 

jadi bahan ejekan terbaik), Rahmi Hadina Lubis, Diana,Indri , Joshua dan 

Raffi Marthin.  Dan terkhusus kawan seberang Serina Ginting, dan Mak 

Desri, dan makasih udah jadi kawan terbaik lintas kelas. Teristimewa 

kawan lintas Jurusan My Hera dan  Andri yang telah berbagi kasih dan 

tawa kepada saya. 

 Kepada abang-abang senior tercinta, yang selama ini menjadi abang 

terbaik. Terimakasih untuk kasih sayang , kegilaan, dan segalanya : Bang  

Surya Aymanda, Bang Benny Junior Kaban,Bang Ridho Gilang Saragih,  

Bang Adit dan Kak hilda dan Bang Putra .Tidak lupa terimakasih untuk  

dua kakakku tersayang Elsya Putri Agustin yang selalu nyemangatin cinta 

untuk cepat- cepat nyusul jadi sarjana, dan kak Joan Ari Sukaesa kakak 

yang selalu bawel kalau adeknya buat salah. Pokoknya Makasih yo! 

 Kepada seluruh Siswa/I Kelas XII SMKN 4, terimakasih sudah selalu 

mengingatkan gurunya yang cuma ngajar mereka selama 3 bulan ini, 

untuk cepat nyelesain skripsinya biar cepat lulus sama kayak mereka.  

Makasih ya adek-adek kakak tercinta. 

 Terkhusus kepada teman-teman Reguler B 2014 yang selalu memberikan 

kesan dan pesan berharga selama dikelas maupun diluar kelas. Terima 

kasih untuk 3,5 tahun kita bersama sebagai sahabat semoga tidak saling 

melupakan. 
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 Kepada Reza Rahardian terimakasih telah menginspirasi penulis selama 

mengerjakan skripsi ini. Terkhusus kepada my haters yang menjadi batu 

loncatan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, 

terima kasih sudah memberi kesan baik dan buruk.   

 Kepada semua yang telah memberi perhatian dan motivasi kepada penulis 

yang sayangnya tidak bisa dimuat satu persatu di kata pengantar ini, 

penulis ucapkan terimakasih. 

 Terakhir, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya 

kepada ibu Penulis yang biasa dipanggil Mamak Cinta, kepada Ayah Alm. 

Ichwan Purba dan M. Jalil Effendi. Terimakasih atas segala doa, 

pengorbanan, kasih sayang kepada anakmu ini, sehingga anakmu ini tak 

gentar menghadapi segala cobaan dan tantangan diperantauan. 

Terimakasih selalu menjadi penyemangat paling ampuh disaat ku mulai 

rapuh.  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, 
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