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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

berkat dan rahmat-Nya yang tidak terhingga berupa kesehatan serta keselamatan sehingga 

penulis mampu mkenyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Laskar Ampera 1966 di Medan”. 

Dan tidak lupa penulis sampaikan sholawat dan beiringan salam keharibaan Nabi besar 

Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kea lam yang terang-

benderang seperti sekarang ini. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjanan 

pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah. Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini 

masih terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari segi isi maupun dalam hal penyajian data, 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. Oleh sebab itu, dengan 

kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran serta sumbangan saran yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penulis menyadari banyak kendala dan tantangan dalam penulisan skripsi ini, penulis 

banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun 

materil. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Yang sangat saya cintai dan sayangi Ayahanda Alm. Rusli Amarah dan Ibunda penulis 

Ainun Mardiah, yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan mengajarkan penulis 

berbagai arti dan makna kehidupan, dan telah memberikan kasih sayang serta materil 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. 

2. Kepada abang tersayang M. Ray Teguh Sujiwo dan adik-adik tercinta M. Ray Juang 

Pribadi, Trisdayanti, Ray Suci Rahmandani yang selalu memberikan dukungan dan 

dorongan. 

3. Bapak Prof Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan.’ 

4. Bapak Drs. H. Restu, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
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5. Ibu Dra. Lukita Ningsih M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah dan sebagai 

dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis. 

6. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan Sejarah dan Dosen 

PA sekaligus dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan. 

7. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, MS selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak 

masukan. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah membagi ilmu 

pengetahuan dan pengalamannya selama penulis menjadi mahasiswa. 

10. Nara sumber yang telah memberikan informasi sehingga penulis mendapat pengetahuan 

dan pengalamannya selama penulis menjadi mahasiswa. 

11. Alfisayahrin Sitorus yang dari awal perkuliahan selalu menemani penulis dan M. Syukur 

Zulbandi Sitepu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan sripsi ini. 

12. Sahabat-sahabatku Elisabeth Panggabean, Gadis Winda Sari Siregar, Halimahtussa’diah, 

Reza Pahlepi yang selama ini menemani penulis selama masa perkuliahan. 

13. Rekan-rekan sejarah angkata 2008 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan dukungan terhadap penulis. 

14. Sahabat-sahabat kecil Hadiah Kurnia Putri, Ayu Lestari, Arni Syahfithri, Novi Elviani, 

Annisa Rizki Asrin dan Fristy Dwi Silvana. 

15. Teman-teman PPLT Unimed 2011 di SMP N. 12 Binjai. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan bantuan dari 

berbagai pihak penyempurnaan skripsi ini. 

 

Medan,     Agustus 2012 
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