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KATA PENGANTAR 

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT dimana 

atas rahmat dan karunianya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

: “Perkembangan Personel Batalyon Kavaleri 6/ Serbu terhadap Masyarakat di 

Asam Kumbang Medan Selayang”. Shalawat berangkaikan shalam dihadiahkan 

kepada junjungan kita rasulullah Muhammad SAW, yang mana syafaatnya di 

harapkan di yaumul mahsyar kelak,amin. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memproleh gelar sarjana pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari sempurna, baik isi tekhnik penelitian, maupun nilai ilmiahnya, mengingat 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, dengan segala 

kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan kritikan. Maka dalam 

kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih serta pengharapan yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapakku tercinta Kopka Supriyono dan Ibuku tercinta Eikda Ningsih, 

terimakasih yang sebesar-besarnya, doa dan dukungan yang diberikan 

kepada saya tiada henti-hentinya, dan begitu banyak pengorbanan 

selama ini diberikan kepada saya, yang tiada lelah mencari nafkah, 

mendidik, mengajari, membimbing hingga saya sampai saat ini. 

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

Negeri Medan 

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

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

Sejarah sekarang. Seorang pemimpin yang patut dicontoh, selalu 

memperhatikan dan mengerti keadaan mahasiswa, mengajari dan 

mengarahkan layaknya anak sendiri.  

5. Bapak Syahrul Nizar Saragih, M. Hum, MA selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah terimakasih banyak selama ini telah mengurusi dan 

membantu dalam melengkapi perlengkapan administrasi saya, 

6. Bapak Tappil Rambe, S.Pd, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

saya,  tiada kata yang indah yang dapat saya katakan selain ucapan 

terima kasih. Begitu banyak ilmu yang saya dapatkan selama saya 

bersama bapak. Pengetahuan yang begitu luas yang bapak miliki 

membuat saya yakin bahwa Bapak Sang motivator buat saya untuk 

terus belajar dan berusaha. Tidak hanya itu saja, Bapak juga yang 

selalu menasehati saya agar terus belajar meraih cita-cita. 
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7. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus  Dosen penguji Utama saya, yang telah membimbing saya 

selama ini dalam proses akademik.  

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

banyak memberi inspirasi bagi penulis. 

9. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku dosen penguji bebas yang 

telah banyak memberi inspirasi bagi penulis. 

10. Dosen-dosen lain yang ada di Jurusan Pendidikan Sejarah Bu Hafnita, 

Pak Ponirin, Pak Ichwan Azhari, Pak Pristi Suhendro, Pak Hidayat,Pak 

Pulung, Pak Haris, Pak Fachri, Bu Syamsidar, dan seluruh Dosen 

lainnya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti 

selama mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Medan. 

11. Adik tercinta Iqbal Bukhori, yang selalu memberikan dukungan dan 

menemani peneliti saat mengerjakan skripsi hingga larut malam. 

12. Seluruh keluarga saya tercinta, Nenek, Pakde, Bukde, Om, Ibu, Tante, 

Kakak/Abang/Adik Sepupu, yang telah memberikan motivasi kepada 

penulis hingga sampai saat ini. 

13. Sepupu tercinta Fitri Rahmadani Am.Kom yang telah membantu serta 

menemani peneliti untuk melakukan penelitian, terimakasih banyak. 

14. Komandan Batalyon Kavaleri 6/ Serbu Bapak Mayor Kav Eryzal 

Satria yang telah memberikan izin penelitian dan mendukung penulis 

dalam melaksanakan penelitian. 

15. Personel Batalyon Kavaleri 6/ Serbu yang telah banyak memberi 

informasi kepada peneliti dan Masyarakat di Asam Kumbang Medan 

Selayang yang telah banyak membantu memberi Pendapat dan 

informasi kepada peneliti. 

16. Sahabat-sahabatku Dyna Ronauli Hutagaol, Neneng Sudarmi, Siti 

Mada Yusdina Lubis, Tria Devi Ayumi dan Zein Hasanah Begitu 

banyak ilmu tentang kehidupan yang saya dapat dari kalian semua. 

Kalian mengajarkan saya untuk selalu peduli, berbagi. Kalian adalah 

inspirasi dalam perjalanan hidup ini untuk selalu bekerja keras. 

17. Yang selalu menemani penulis, memberi perhatian, kasih sayang, 

membantu do’a serta memberi semangat yang begitu besar kepada 

penulis di saat penulis malas serta menjadi bagian dari hari-hari 

penulis, terima kasih kepada Muklis Hasibuan. 

18. Kawan-kawan A Reguler 2012, Della, Ella, Lely, Susan, Frieda, Omy, 

Novika, Tria A,  Yeni, Afni, Cendana , Desy, Yosepha, Sister, Debora, 

Dewi, Eva, Jelita, Ave, Rioby, damson, Arifin, Hendro, Wido, 

Nico,Imam, Wendy, Wiranda, Bayu, Jatmiko dan  Amly Terima kasih 

banyak atas dukungannya selama ini, senyum, canda, tawa, marah 
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kalian telah memberikan warna dalam kehidupan saya sehari-hari 

dikampus. 

19. Kawan-kawan PPL ku Pinta, Nurul, Dibasari, Risma Wijaya, Bang 

wendy, Evan, Arif, Helen, Kak debby, Hasnah Terima kasih atas doa 

dan dukungan teman-teman semuanya. Kerinduan saat-saat bersama 

kalian.  

 

 Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 

terima kasih, peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi yang 

membacanya, khususnya di wilayah fakultas ilmu sosial. 

 

 

Medan,  Agustus  2016 
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