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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

kasih dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skipsi ini dengan judul: “Aktivitas Partai Komunis Indonesia di Kecamatan 
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menerima masukan berupa saran serta kritik yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. 
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menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas 

semua kebaikan bapak. 

5. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik dan penguji 

penulis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis. 

6. Ibu Dra. Hafnita Sari Lubis, M.Si selaku Dosen Penguji utama yang telah 

memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Bapak Pristi Suhendro, S.Hum, M.Si selaku Dosen Penguji bebas yang 

telah memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini.  

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah serta administrasi di 

Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED yang telah berbagi ilmu melalui 

proses belajar mengajar selama beberapa tahun ini, penulis ucapkan 

banyak terima kasih atas bimbingan kalian semua. 

9. Yang teristimewa buat ayah dan ibunda tercinta R. Manullang dan D. 

Tamba. Yang telah membesarkan, mendidik dan menyekolahkan penulis 

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini seperti yang diharapkan. 

Dan semoga Tuhan selalu menjaga dan memberkati keduanya. 

10. Buat saudara/I ku tersayang: Verawati Manullang,AMKeb, Mutiara 

Manullang,S.Pd dan Marulitua Manullang yang telah membantu dan 

senangtiasa mendukung penulis dalam Doa. 

11. Buat teman-teman penulis selama kuliah, teman-teman Dua Persen : Nedia 
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Nadeak, Puspa Simanjuntak, Marta Samosir, Marulitua Sialagan, Winalni 

Harefa, Desi Jumanisa dan teman-teman Pendidikan Sejarah stambuk 2011 

seluruhnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas 

bantuan dan kebersamaannya selama ini. Dan teman-teman Kos Sukaria 

140 B Rina Pandiangan, Chanrika Simatupang, Elisda Marpaung. 

Terimaksih atas bantuan, semangat dan dukungan yang selama ini diberi 

kepada penulis sehingga penulis tambah bersemangat menyelesaikan 

skripsi ini. 

Skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak. 

Dan kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan 

namanya satu persatu penulis ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pembaca. 
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