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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Allah Yang Maha Baik, yang dengan

segala kuasa-Nya telah memberikan petunjuk, rezeki, dan kekuatan sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam

penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah

membawa ummatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang

benderang.

Banyak hal yang didapat penulis selama pembuatan skripsi ini

berlangsung yaitu bertambahnya ilmu dan pengetahuan-pengetahuan baru. Lebih

dari itu, penulis juga belajar untuk berproses dan memetik hikmah dari setiap hal

yang terjadi dalam penelitian ini. Belajar dari orang banyak dan mentransfer

pengetahuan sejarah yang dimiliki kepada para siswa sungguh menyenangkan.

Semua proses tersebut sangat penulis nikmati dan syukuri.

Selama menimba ilmu penulis tidak dapat berdiri sendiri melainkan

membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang-orang di lingkungan sekitar.

Oleh sebab itu, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Medan, Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom,

M.Pd beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kelancaran dalam

urusan akademik dari awal kuliah sampai dengan akhir perkuliahan.
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2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ibu Dra. Nurmala Berutu beserta jajaran

pegawai fakultas yang telah mengelola birokrasi kemahasiswaan

dengan baik sehingga proses perkuliahan berjalan dengan lancar.

3. Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, Bapak Drs. Yushar Tanjung yang

telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam urusan akademik.

4. Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah, Bapak Syahrul Nizar S,

M.Hum, M.A yang juga telah membantu kelancaran birokrasi

akademik.

5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd atas

segala kata-kata bijaknya, dan kesabaran beliau yang tidak pernah ada

kata bosan dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan sangat baik.

6. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dra. Lukitaningsih atas segala

bimbingannya selama ini sehingga penulis dapat menjalani studi

akademiknya dengan baik.

7. Jajaran Dosen Penguji, Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A, Ibu Dra.

Lukitaningsih, M.Hum serta Bapak Dr. Hidayat M.Si atas arahan dan

kritikannya yang turut serta dalam menyempurnakan penulisan skripsi

ini.

8. Segenap Bapak/Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Unimed yang

telah berbagi ilmu melalui proses belajar mengajar selama beberapa

tahun terakhir. Terimakasih banyak atas bimbingannya.
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9. Teristimewa kepada Ayah Bunda tercinta, Bapak Legiono dan Ibu

Juminem yang telah berjuang membesarkan ananda, dan yang selalu

mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Semoga Allah memberikan

umur yang panjang kepada Ayah dan Bunda, semoga ditinggikan

derajatnya, semoga ananda kelak mampu mengukir senyum bangga di

wajah Ayah dan Bunda.

10. Kakak dan abang terhebat, Lima S.E dan suami Resi Surono serta Gita

dan suami Gini Susanto yang selalu memberi dukungan dan bantuan

baik moril maupun materil, adik saya Satina Dewi beserta seluruh

keluarga yang selalu mendo’akan kebaikan penulis.

11. Kepada orang teristimewa saya, Aji Gustaman, A.Md, yang selalu ada

di saat susah maupun senang, yang telah menjadi sahabat terbaik

dalam hidup saya. Abang sekaligus mentor yang selalu mendukung

dan memotivasi studi saya, yang menegur saya saat lalai dari tanggung

jawab. Terimakasih untuk perhatian dan kebersamaannya selama ini.

12. Sahabat-sahabat seperjuangan Reguler B  2011 Pendidikan Sejarah,

Yulzalia, Yusni, Kus Angelia, Irma, Susiana, Juliani, Rizmirani,

Ammar, Andi dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu,

terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis selama di bangku kuliah.

13. Keluarga kedua di Pers Mahasiswa Kreatif Unimed, Eka, Oonk, Icha,

Midah, Bang Gorong, Kak Cancan, Kak Fabio, Bang Andi, Bang

Roby, Rita, Wawa, Reza, Tirta, Wardah dan semua yang tidak bisa

disebutkan satu-persatu, terimakasih telah mengajarkan banyak hal
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yang tidak didapatkan di dalam kelas, terima kasih untuk semua ilmu,

pengalaman, dan petualangan baru yang kita jalani bersama.

14. Teman-teman penulis selama menjalani PPLT di SMK Swasta Karya

Serdang Lubuk Pakam, Rini, Marlina, Leni, Putri, Rika, Silvy, Poppy,

Ari, Syarif, Manik dan semuanya, terimakasih telah menjadi saudara

serta sahabat yang saling mendukung.

15. SMA Negeri 1 Limapuluh, tempat penulis menimba illmu sekaligus

tempat penelitian skripsi ini, beserta segenap guru dan jajaran pegawai.

Terimakasih telah memperjuangkan saya untuk bisa mengenyam

pendidikan di perguruan tinggi dengan mempercayakan Beasiswa

Bidik Misi kepada saya dan membantu penulis saat menyelesaikan

proses penelitian guna kepentingan skripsi.

16. SMA Swasta Al-Ulum Medan beserta jajaran guru dan pegawai serta

murid-murid tercinta yang telah memberi warna dalam hidup penulis.

Terimakasih telah mempercayai penulis untuk dapat memberikan yang

terbaik yang penulis bisa.

17. Sahabat yang selalu siap membantu dan mendukung dalam situasi

apapun, Anastasia Damanik, Andria Luvita Sari, Hizbullah

Kurniawan. Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup penulis.

18. Seluruh informan selama proses penelitian yang telah memberikan

informasi yang sangat berarti sehingga penelitian ini dapat

disempurnakan dengan baik.
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Akhirnya, skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan

dan bantuan dari semua pihak termasuk yang tidak dapat di tuliskan satu persatu.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini mendapatkan balasan

dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam skripsi

ini, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih dan semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2016
Penulis,

Syahputri
NIM. 3112121007


