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KATA PENGANTAR 

 Segala Puji, hormat dan syukur penulis hantarkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas segala rahmat yang senantiasa dicurahkan kepada penulis. Melalui 

penyertaan-Nya penulis dimampukan menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Sejarah Reformasi dalam Karikatur (karikatur di harian Waspada medan 

terbit Mei-Desember 1998) 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, baik dari cara penulisannya, penggunaan tata bahasa 

bahkan dalam penyajiannya. Oleh sebab itu, penulis dengan segala kerendahan 

hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Begitu banyak pihak 

yang terlibat mendukung dalam penulisan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis sepatutnya mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya, antara lain kepada: 

1. Motivator terbaik sekaligus menjadi inspirator bagi penulis yaitu kedua 

Orang Tuaku: Ayahanda  (Samsuddin Siregar ST) dan Ibunda tercinta 

(Eliana Pohan). Mereka  sosok yang selalu penulis banggakan yang selalu 

mendukung penulis dengan cinta dan kasih sayangnya. Karena doa dan 

cinta kasih mereka peneliti bisa menjadi saat sekarang ini dan sampai pada 

akhir untuk menyelesaikan studi dalam perkuliahan.  

2. Adik-adik terkasih: Al-Anggia Ridho Siregar dan Nia Hasania Siregar 

yang memberikan doanya selama penulis menyelesaikan skripsi. 

3. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 
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4. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

5. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah serta sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak membantu 

dan memberi masukan kepada peneliti. Terimakasih untuk bimbingan dan 

semua yang telah bapak berikan yang sangat membantu dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Syahrul Nizar, M.A, M.Hum selaku sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah serta sebagai penguji yang telah banyak membantu dan 

memberikan kemudahan bagi penulis. 

7. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik 

penulis. Terimakasih untuk arahan serta bimbingan yang selalu diberikan 

kepada penulis selama masa perkuliahan. 

8. Bapak Dra. Ponirin, M.Si selaku Dosen penguji atau pembanding bebas 

yang banyak memberi inspirasi bagi peneliti. 

9. Seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Unimed khususnya Jurusan 

Pendidikan Sejarah yang selama ini telah mentransferkan ilmunya dengan 

senang hati kepada penulis.  

10. Seluruh staf Harian Waspada terkhusus kepada Bu Nina selaku kepala 

Perpustakaan harian Waspada, Pak Khaidir, Kak Ine. Terimakasih untuk 

bantuan serta diskusi selama  penulis mengadakan penelitian dalam 

mengumpulkan koran-koran Waspada tahun 1998. 

11. Yang terkasih, Muhammad Sugiarto A.Md yang selalu memberikan 

dukungan dan motivasi serta doa yang tak henti-henti. Terimakasih atas 
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dukungan dan doa yang selama ini diberikan. Semoga kita dapat sukses 

bersama-sama. 

12. Sahabat-Sahabat penulis, Agnestasia Br. S S.Pd dan Regina Siburian S.Pd 

yang menemani penulis dalam suka duka. Terimakasih banyak untuk 

persahabatan yang terjalin selama masa kuliah. 

13. Teman teman penulis pada sidang meja hijau 21 Juni 2016, Agnestasia Br. 

S S.Pd, Suriyanti Siagian S.Pd dan Nurul Azmi Sambas S.Pd  

14.  Teman-teman Kelas Reguler Non Reguler A dan B 2012 lainnya. 

Terkhusus Fakhri Muliawan Situmorang, S.Pd, Dian Puspita S Sirait S.Pd, 

Janita Anggraini S.Pd, Muhammad Adnin S S.Pd, Fitra Jaka Restu S.Pd, 

Sarah Amanda Gultom S.Pd, Lotsaputra Berutu S.Pd, Ida Rosida, Masriani 

Ariyati, Muhammad Novriansyah, dan Roziah Rambe.Terimakasih untuk 

pertemanan dan dukungannya selama ini. 

15. Sang guru Sister Linier Togatorop, yang selalu memberikan pencerahan 

dalam penulisan skripsi ini.  

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan. Terimakasih untuk setiap 

motivasi serta canda tawa yang selalu menghibur penulis dalam 

pengerjaan Skripsi ini. 
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