
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan pertolonganNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

yang berjudul “Dinamika Hubungan Politik Indonesia – Malaysia pada masa 

kepemimimpinan  Tun Abdul Rahman - Soekarno”. Adapun tujuan thesis ini 

ditulis adalah untuk melengkapi satu dari sebagian persyaratan akademik untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, UNIMED. Penulisan skripsi ini juga 

menunjukkan bagaiman tanggung jawab dan kemampuan penulis sebagai seorang 

akademik untuk mampu menjalani sebuah penelitian yang akan berguna untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan yang selanjutnya. 

Dalam proses untuk menyempurnakan skripsi ini, banyak saran, usul, 

komentar maupun semangat yang telah diberikan oleh banyak orang. Sangatlah 

tidak mungkin untuk menyebutkan nama satu persatu , tapi beberapa diantaranya 

sangatlah berhak untuk dituliskan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan 

rasa syukur dan terimakasih kepada: 

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

Negeri Medan. 

2. Bapak Dr. H. Restu, MS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

3. Bapak dan Ibu pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

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

dan Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah untuk segala kepedulian, saran, dan komentar 



 

5. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 

penulis .Penulis mengucapkan trima kasih buat  kepedulian, saran- saran 

yang bagus, komentar yang membangun juga waktu dan pengetahuan yang 

berguna dalam membimbing penulis untuk segala proses menyiapkan 

skripsi sampai pada waktu yang ditentukan 

6. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku dosen pembimbing 

akademik dan penguji penulis yang telah banyak memberikan bimbingan 

dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan. 

7. Ibu Dr. Syamsidar Tanjung, M.Pd selaku dosen pembanding bebas yang 

telah banyak memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku selaku dosen penguji ahli  yang 

banyak memberikan pandangan serta masukan bagi penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah serta Tata Usaha, terimakasih 

atas semua ilmu pengetahuan juga segala keperluan administrasi  yang 

diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan 

10. KM Saragih dan Pdt Vivia Purba S.Th kedua orangtua untuk semangat 

yang tiada pernah berhenti, cinta dan kepedulian untuk membantu penulis 

untuk belajar dan bekerja keras dalam proses menyelesaikan studi. Tak 

terlupa juga kepada Gracia, Hans adik dan kakak penulis untuk cinta yang 

abadi, kepedulian dan doa yang tiada pernah berhenti bagi penulis. 



 

11. Kepada semua teman – teman seperjuangan di A Reguler 2010 yang 

penulis tidak dapat sebutkan satu persatu – satu. Semoga kita semua 

berhasil dalam menyelesaikan studi dan karir kita masing – masing. 

12. Kepada Febri, Fitri , Muna, Dora, Ayu dan Dilla terimakasih buat 

kebersamaan yang telah kita jalani bersama ini. Semoga kita tetap dapat 

menjalin kebersamaan ini meskipun jarak memisahkan kita. 

13. Seluruh teman – teman stambuk 2010 terimakasih buat semangat, 

motivasi, dan kecerian yang telah diberikan khususnya pada penulisan 

skripsi ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terimakasih, salam, dan berkat kepada 

semua yang telah memberi semangat dalam berbagai aspek selama proses 

menyelesaikan skripsi. Semoga skripsi ini akan memberikan kontribusi yang baik 

untuk perkembangan penulisan dan juga penyusunan sejarah. 

                                         Medan,      Agustus   2014 

 

 

 

 

 

Naomi Gloria Saragih 

                                                                                     NIM. 3103121056 
 


