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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan serta 

kemudahan dan kelancaran yang diberikan-Nya sehingga tersusunlah skripsi ini. 

Banyak hal yang diperoleh penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu 

bertambahnya kosa kata yang dimiliki oleh penulis dan pengetahuan-pengetahuan 

baik yang di peroleh dari Ilmu murni maupun Ilmu yang di peroleh dari 

lingkungan sekitar. Belajar tidak hanya dapat dilakukan di sekolah maupun 

tempat perkuliahan, belajar juga dapat dilakukan dimana saja. Belajar juga bukan 

untuk menambah pengetahuan esakta maupun sosial kita melaikan belajar juga 

mengandung arti luas seperti berpikir untuk memanajemen waktu yang ada 

sehingga dapat mengejar suatu impian yang dicita-citakan juga melihat kondisi 

dan keadaan yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Dalam belajar penulis juga 

tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan bantuan dan dukungan dari 
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besarnya kepada : 
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materi yang penulis butuhkan dari awal sampai saat ini. 
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4. Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Ibu Dr.Ida Liana Tanjung,M.Hum   yang 

telah memberikan kelancaran urusan akademik dari awal kuliah sampai 

selesai. 
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yang telah memberikan kelancaran urusan akademik dari awal kuliah sampai 

selesai. 

6. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Phil. Ichwan Azhari,M.S yang tak 

bosan-bosan membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan baik. 
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masukan untuk perbaikan skripsi ini. 
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10. Saudara-saudara penulis yakni Marudut Sitanggang, Lugurius Sitanggang, 

Darson Sitanggang, Rini W Sitanggang yang selalu memberikan bantuan dari 

segi semangat moril dan materi serta araahan kepada penulis selama ini. 

11. Teman spesial Agustini Simangunsong yang senantiasa setia dan selalu 

memberikan semangat pada penulis. 

12. Teman-teman seperjuangan Kelas Non Reguler Jurusan Pendidikan 
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14. Teman-teman PPLT Unimed SMP Negeri 16 Medan penulis ucapkan 

terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini. 

Dan juga semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada 

penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Semoga bantuan yang diberikan 
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