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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa memberikan kesehatan kepada 
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yang sebesar-besarnya kepada: 
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dengan sabar  sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih penulis 

ucapkan atas perhatian Ibu selama membimbingn skripsi. 

6. Bapak Yushar Tangsung M,Si selaku dosen Pembimbing akademik yang telah  

memperhatikan akademik penulis mulai dari semester 1hingga sekarang dan 

sebagai penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan 

skripsi ini. Terima kasih juga atas semua ilmu yang Bapak ajarkan serta 

nasehat dan motivasi ketika penulis menghadapi masalah selama menjalani 

perkualiahan. 

7. Ibu Najuah M,Pd selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan 

masukan, kritik dan saran serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi 
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terhebat yakni Ibunda Sri Bintang Nasution, atas segala pengorbanan, segala 

dukungan serta amanah yang telah diberikan diberikan kepada penulis,hingga 
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persembahkan buat orang tua penulis dan kakak adik penulis yang tersayang. 
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penulis ucapkan atas doa dan dukungan serta semangat yang diberikan kepada 

penilis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

12. Kepada Seluruh Civitas Akademik Sekolah SMA Negeri 1 Medan dan SMA 

Negeri 3 Medan yang mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian dan 

terutama bapak Toni Arif selaku guru sejarah di SMA Negeri 1 yang banyak 

membantu penulis selama penelitian berlangsung. 

13. Kepada sahabat-sahabat penulis Jurusan Pendidikan Sejarah stambuk 2014, 

khususnya kelas A regular, terimakasih telah memberikan  bumbu-bumbu 
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Racindy, dan Teman-teman PPL Methodist 6 Medan Aulia Putri Chaniago, 
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15. Kepada seluruh Anggota Historical Sumut yang telah memberikan semangat 

dan juga bimbingan kepada penulis. Penulis  ucapkan terima kasih kepada 

abangda Muhajir, abangda Syahru, abangda Andre Syahbana yang telah 

memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi. 
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lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat 

 

Medan,      Desember 2018 

Penulis, 

 

 

Herlina Daulay 

NIM. 3141121016 


