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KATA PENGANTAR 

 

Dengan kerendahan hati penulis menghaturkan segala hormat dan syukur 

kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini, sebab tanpa ridho-Nya semua ini tidaklah terlaksana. 

Adalah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk 

menyusun skripsi guna menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana. 

Untuk memenuhi syarat tersebut diatas penulis mengangkat sebuah permasalahan 

yang ditulis menjadi sebuah skripsi, yang berjudul “Sejarah Perkembangan dan 

Peranan Radio Siaran RRI Stasiun Medan (1945-1970)”. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan berbagai sumber 

yang relevan dengan penelitian. Disamping itu penulis melakukan wawancara dengan 

orang–orang yang mengetahui penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. 

Kendala yang dihadapi selama penulisan ini adalah sulitnya mencari literatur sebagai 

bahan rujukan dalam penyelesaian skripsi ini. 

Di dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

banyak kekurangan baik dari tata bahasa, penyajian, maupun dari segi isi. Hal 

tersebut disebabkan karena penulis masih dalam tahap belajar. Maka dengan ini 

penulis dengan hati terbuka menerima kritik yang bersifat konstruktif terhadap 

penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyadari betapa besar bantuan dan 

dorongan dari berbagai pihak, sehingga masalah yang dihadapi penulis sejak awal 

penelitian dapat teratasi. Tanpa dorongan berbagai pihak, kiranya penulis tidak akan 

dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada: 
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1. Almarhum dan Almarhumah Orangtua saya, Mama’ dan Ayah yang sangat 

saya cintai dan kagumi. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang paling 

indah di sisinya. Amiin ya rabbal ‘alamin. Tiada anugerah terindah selain 

menjadi buah hati kalian. Ananda selalu mendoakan kalian. 

2. Kepada abang saya Fuad, Denin, Arifin, SP, MHD. Yusuf. SS dan kakak saya 

Tri wahyuni. S.Pd, dan Almarhumah Siti Lestari. SH. Semoga kita kelak 

menjadi orang sukses dan bahagia dunia akhirat. Amiin ya rabbal alamin 

Adinda sayang kalian. 

3. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Drs. Restu MS, beserta seluruh 

staf nya. 

4. Kepada Ibu Lukitaningsih, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah yang 

banyak membantu dalam menempuh pendidikan di Jurusan Pendidikan 

Sejarah. Semoga ibu selalu dilindungi oleh Allah SWT    

5. Kepada Ibu Flores Tanjung, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang 

telah memberikan banyak bimbingan kepada saya agar menjadi lebih baik. 

Semoga Ibu selalu dianugerahi kesehatan dari Allah SWT. 

6. Kepada Ibu Hafnita Sari Dewi Lubis, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, 

yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing saya sebagai 

Mahasiswa dan tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat 

kepada saya. Semoga Allah membalas segala kebaikan Ibu. 

7. Kepada Ibu Syamsidar Tanjung, Bapak Yushar Tanjung, Bapak Pristi 

Suhendro dan dosen-dosen inspiratif lainnya di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

Terima kasih atas segala bimbingannya, semoga Allah memberikan nikmat 

dunia dan akhirat kepada kalian. 

8. Kepada seluruh Dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah. Terima kasih atas 

semua jasa–jasa kalian yang tak pernah bisa saya balas. 
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9. Kepada Kekasihku, adinda Manda Cinnamon, A.Md yang selalu memberikan 

doa dan semangat di setiap hari saya. Kamu adalah anugerah terindah dari 

Allah SWT. 

10. Kepada para guru SD, SMP dan SMA yang telah banyak memberikan ilmu 

dan pengetahuan yang banyak kepada saya. 

11. Kepada para guru MDA dan MDW saya yang telah banyak mengajarkan saya 

tentang pengertahuan agama dan akhlakul karimah.  

12. Kepada teman – teman saya Haris, , Tarmizi, Rio, Surahman, Duo Maya 

(Afriyani/Wowo, Siti Khadijah/Icha), Trio Macan (Isma, Hera, Yani), anggota 

Cherrybelle (Betha, Desy, Yulida, Nova) serta semua rekan – rekan kelas B-

Reguler stambuk 2008 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas segala pengalaman yang kalian bagi dengan saya. Sukses untuk kita 

semua. 

13. Kepada teman – teman satu angkatan Sofyan, Alfin, Airul Azwan, Sutan, 

Dini, Mulyani. Dan semua rekan-rekan baik Reguler maupun Ekstensi, . 

Terima kasih karena kalian telah menjadi bagian hidup saya. 

Tidak ada kata yang lebih baik selain ucapan terima kasih banyak kepada 

yang tersebut namanya di atas, Semoga Allah SWT memberikan balasan atas 

kebaikan yang lebih bagi mereka. Harapan penulis semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca. 

 

 

         Penulis 

 

 

         Harun 


