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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan 

Allah Bapa yang Di Surga. Atas berkat dan kasih yang daripada-Nya, akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kekurangan, skripsi ini telah 

menjadi karya kecil penulis. 

Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

memperoleh gelar sarjana. Dengan bantuan bimbingan Dosen Pembimbing judul skripsi 

yaitu “PERANAN GERAKAN MAHASISWA DALAM PERISTIWA 

BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN ORDE LAMA DI KOTA MEDAN (1965-

1966)” agar lebih menfokuskan objek penelitian. Selain untuk melengkapi syarat dalam 

memperoleh gelar sarjana, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui peran 

dari gerakan mahasiswa tahun 1966 di kota Medan pada masa pemerintahan Soekarno 

dan andil dari gerakan itu sendiri dalam menurunkan tampuk pimpinan Soekarno.  

Bantuan dari berbagai pihak baik moral maupun materil tidak lepas dari penulis 

selama penulisan skripsi ini, sehingga beban yang dihadapi serasa lebih ringan. Maka 

dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada 

pihak-pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu : 

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Manalu dan Ibunda tercinta di Surga 

(Alm) yang senatiasa berdoa, membimbing, mensuport dan memberikan kasih 

sayang kepada penulis dalam menulis dan melakukan penelitian skripsi ini. 

Terimakasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam. 

2. Kepada Lae penulis St. L. Panjaitan dan Kakak Jenny, Kakak Sinur dan keluarga 

yang ada di Manado, Kakak Mariati, Kakak Tiodor dan Adik penulis Yanty yang 
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tak henti-hentinya memberi dukungan kepada penulis sampai akhirnya skripsi ini 

dapat selesai juga. 

3. Bapak Drs. Ponirin, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan masukan, bimbingan dan pengertian kepada penulis dalam penulisan 

skripsi ini. 

4. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah beserta 

jajarannya  

5. Kepada Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) 

serta sebagai penguji  

6. Ibu Dra.Hafnita S.D. Lubis, M.Si selaku sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dan juga Dosen Penguji 

yang turut banyak memberikan saran-saran kepada penulis.  

7. Bapak Drs. Yusar Tanjung M.Si selaku Dosen Penguji yang turut memberikan 

saran-saran kepada penulis. 

8. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah membagi sebagian dari ilmu 

yang mereka miliki kepada Penulis.  

9. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf di Fakultas Ilmu Sosial  

10.  Bapak Rektor Universitas Negeri Medan 

11. Kepada kawan-kawanku Sejarah 2005 anggota 7 sekawan yaitu Jeffry Agustinus, 

Dolly Pasaribu, Binsar Rido Napitupulu, Charles Zwary, Simon Tarigan, Eben Ezer 

susah senang telah kita lalui bersama. 

12. Teman-teman satu PPL 2008 di SMA R.A KARTINI Tebing Tinggi,   Abdil Rajab, 

Dedek Handayani, Elfriati, Sepmawati, Dona, Ariansyah dan teman-teman lainnya 

yang tidak dapat disebutkan namanya karena kalian telah hadir menghiasi hidup 

penulis. 
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13. Kepada Rekan-Rekan seperjuangan dan sependeritaan yakni Mahasiswa Sejarah 

‘05 yakni Tukiman, M.Faisal, Azhari, Mega, Anistia, Cut Eka, Apri, Leilan, Moniq, 

Rinta, Melia dkk, Berliana Manalu dan yang lain yang tidak dapat disebutkan 

namanya terima kasih karena kalianlah yang menemani penulis selama perkuliahan 

berlangsung 

14. Kepada Apul, Benny, Holong dan Penti yang telah banyak membantu penulis 

15. Kepada kawan-kawan kos Berdikari Pdg Bulan, Noach Cabrine, Putra, Jalin  

16. Kepada adik-adik stambuk ‘06 dan stambuk ‘07 

17. Kepada Pusda terima kasih karena telah memberi ijin penelitian kepada penulis 

untuk meneliti 

18. Semua narasumber yang telah bersedia memberikan informasi yang sangat 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

19. Dan kepada pihak-pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu dikertas ini terima 

kasih sebanyak-banyaknya. 

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik isi, 

metode maupun interpretasi data sehingga masih membutuhkan perbaikan. Karena itu 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan karya ini. Akhir 

kata penulis berharap karya kecil ini akan bermanfaat dalam memperkaya penulisan 

tentang Gerakan Mahasiswa Tahun 1966 di Medan. 

 

Medan,    Maret 2012 

 

 

Jefri HP Manalu  
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