
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur yang sebesar-besarya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih 

setianya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun 

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dengan 

judul “PERANAN KADET BRASTAGI DALAM PERANG MEDAN AREA 

UNTUK MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN PADA AGRESI 

MILITER BELANDA”. 

Sebelumnya penulis ingin mengucapakan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada Ayahanda (Nelson Siahaan) dan Ibunda tercinta (D. Berlian 

Pasaribu)  yang selalu setia mendorong,mendidik, menasehati dan membantu 

penulis dengan sabar dalam segala hal. Membantu dalam doa maupun materi 

dalam penyelesaian skripsi dan dalam banyak hal lainnya. Kalau ada ucapan 

diatas terimaksih itulah yang akan saya ucapkan kepada Superhero (Orangtua). 

Tapi hanya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dapat saya 

ucapkan.Semoga Bapak/Ibu sehat selalu dan panjang umur dan selalu dalam 

lindungan Tuhan. 

Dalam melaksanakan penelitian ini maupun dalam menyelesaikan skripsi ini 

penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih pada: 

1. Bapak Prof. Ibnu Hajar Damanik, M.Pd selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 



2. Bapak Drs. Restu M.S, selaku Dekan dan seluruh citivas akademik 

Fakultas Ilmu Sosial UNIMED 

3. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan masukan, dan 

pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Segala arahan dan 

bimbingan Ibu akan saya ingat hingga saya terjun di dunia pekerjaan. 

Sekali lagi terimaksih, Ibu. 

4. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku  Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan 

kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Pendidikan 

Sejarah. Terimakasih Pak, atas dukungan dan waktunya untuk 

membimbing saya selama perkuliahan. Semua ilmu yang Bapak beri 

pada saya akan saya ingat dan akan saya teruskan kepada generasi 

selanjutnya.  

5. Bapak Drs. Ponirin, M.Si  selaku  Dosen Ahli Pembanding Utama 

skripsi penulis yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan 

masukan yang membangun pengetahuan dan semangat bagi penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segalanya Pak. 

6. Ibu Hafnita SD Lubis, M.Si  selaku Dosen Pembanding Bebas yang 

sudah banyak juga memberikan masukan dan saran bagi penulis agar 

penulisan skripsi ini baik dan selesai dengan nilai yang baik. Dengan 

kelembutan Ibu mengajarkan saya sehingga saya mampu menyelesaikan 

skripsi ini. Terimakasih Ibu. 



7. Terkhusus buat Abangda Ramadhan Julianto. Makasih ya Bang Madan 

atas bantuannya selama aku menjadi mahasiswa. Semua nasehat Abang 

pasti akan kuingat. 

8. Terkhusus buat seluruh staf jurusan Pendidikan Sejarah Unimed dan 

terkhusus buat Buk Minah makasih atas segala bantuannya. 

9. Adik saya Kharisma Maria Dwi Handayani Siahaan terimakasih adikku 

10. Keluarga besar Oppung Pasaribu Waldemar, terimakasih atas doa dan 

dukungannya. 

11. Keluarga besar Oppung Marojahan Siahaan, terimaksih atas doa dan 

dukungannya. 

12. Kelas Ekstensi 2010 pasukan ESJA, terimakasih telah manjadi bagian 

pendewasaan saya. Baik suka dan duka sudah kita rasakan, terimakasih 

pasukan ESJA. Dan Untuk Komting Esja Sahatma Arefa Wardi Sinaga 

(Terimakasih sudah menjadi Komting yang baik sekaligus sahabat yang 

baik juga selama perkuliahan). 

13. Sahabat-sahabat ku Rita Haryani (makasih ya udah membantu aku 

selama perkuliahan, nemani aku, jadi tempat curhat aku, memberikan 

aku solusi, selalu pengertian, mengajari aku selama ini, tempat aku 

berantam juga), Sherli Vani Sibuea (makasih ya udah membantu aku 

selama perkuliahan, nemani aku, udah mau menyediakan kosmu untuk 

tempat istirahat, dan jadi tempat curhat aku, memberikan aku solusi, dan 

selalu mau nemani aku tiap kali pengen beli sesuatu), Hasnaini Rosanda 

(makasih ya udah membantu aku selama perkuliahan, nemani aku, udah 



mau menyediakan kosmu untuk tempat istirahat, jadi tempat curhat aku, 

memberikan aku solusi, udah mau nemani aku penelitian kerumah 

narasumber yang meskipun sempat kesasar dikit), Astuti Mendriani 

(makasih ya udah membantu aku selama perkuliahan, nemani aku, 

mengajari aku, dan jadi tempat curhat aku). Kalian itu sudah jadi bagian 

dalam cerita hidupku, bersama kalian aku tidak merasa kesepian selama 

menjalani perkuliahan ini. 

14. Buat Rut Topanta Kaban (terimakasih sudah membantu ku ya baik itu 

selama perkuliahan, pada saat aku seminar proposal, dan menemani aku 

peneletian juga meskipun sempat dilempar-lempar kita), Azlisa Helmi, 

(terimakasih sudah membantu ku ya baik itu selama perkuliahan, dan 

masukan atas skripsi ku, dan juga atas bantuan pada saat aku seminar 

proposal), Maria Debora dan Fahrunisya (terimakasih sudah membantu 

ku ya baik itu selama perkuliahan, dan juga atas bantuannya pada saat 

aku seminar proposal). Terimakasih atas semuanya sahabat-sahabatku. 

Kalianlah sumber semangatku selama perkuliahan ini. Karna kalian juga 

lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 

15. Buat teman satu PS ku Idawati Lumban Gaol makasih ya udah mau 

menyemangati aku selama pembuatan skripsi saat aku hampir menyerah, 

yang selalu menasehati ku untuk jangan lelet, makasih udah mau 

menemani aku penelitian juga,  

16. Buat teman satu kamar ku di PPL Farida Simorangkir (makasih karna 

udah mau jadi tempat curhat aku, memberi aku solusi dan memberi 



bantuannya), Listiyanti (makasih atas sarannya ya buk BP), Eka Br. 

Parangin-angin (makasih udah jadi teman satu kamar dan teman piket 

yang pengertian dan menyenangkan). Terimakasih buat pengalaman 

yang begitu berharga buat aku ya. 

17. Terkhusus buat Tulangku Ari Pasaribu (makasih ya Lang atas 

semuanya, pasti akan selalu ku ingat semua nasehatmu Lang). 

18. Terkhusus seniorku Kak Vika Ginting, Bang Zaldi, Bang Leo Sihotang, 

Kak Dian makasih ya kakak dan abangku atas segalanya, biarlah Tuhan 

yang membalasnya. 

19. PPL-T SMA AKP Galang masa-masa pendewasaanku menjadi lebih 

indah. Terimakasih semuanya. 

20. Dan semuanya yang telah membantu saya terimakasih. 

Skripsi ini bisa terselaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak. Dan 

kepada teman-teman dan pihak yang tidak bisa sebutkan satu-persatu namanya. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa 

bermamfaat bagi semua pembaca. 
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