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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat,

rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul :

KRONOLOGI JATUHNYA ORDE BARU TAHUN 1998 DALAM

PERSPEKTIF MEDIA MASSA KOMPAS.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sejarah (SPd) di Universitas Negri Medan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan

banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan

materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-

mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekuranganya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan,

dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang

terhormat, yakni Yth. Bapak Drs. Ponirin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing, yang

telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis

dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan

banyak rasa terima kasih kepada :

1. Kepada Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor di Universitas

Negeri Medan (UNIMED)

2. Kepada Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu

Sosial (FIS)

3. Kepada Bapak  Drs. Yushar Tanjung, M.Si, selaku Ketua Jurusan

Pendidikan Sejarah yang selalu membantu dan  memberi motivasi.

4. Kepada Bapak  Syahrul Nizar Saragih, S.Hum, MA, selaku Sekertaris

Jurusan Pendidikan Sejarah sekaligus dosen pembanding bebas yang

selalu memotivasi serta mendukung penulis.

5. Kepada Bapak Drs. Ponirin, M.Si, selaku Dosen pembimbing Skripsi

(PS) yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam memberi
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motivasi penulis mulai rencana penelitian hingga penyelesaian skripsi

ini.

6. Kepada  Bapak Drs. Yushar Tanjung,M.Si selaku dosen Pembimbing

Akademik (PA) dan selaku pembanding utama yang telah memberi

masukan dan saran mulai rencana penelitian sampai selesainya

penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas

kebaikan dan bimbingannya.

7. Kepada Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku dosen

pembanding utama yang telah memberikan masukan dan saran mulai

rencana penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

8. Kepada Bapak dan Ibu staff  pengajar jurusan  pendidikan sejarah,

yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai selama belajar di

jurusan pendidikan sejarah.

9. Teristimewah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua

orang tua saya yakni Bapak Nurdianto dan Ibu Tamini yang telah

memberikan motivasi dan doanya dalam penyusunan skripsi ini. Dan

tidak lupa juga kepada abg saya Syahrul Pratama dan Adik saya Ipras

dan wulan yang slalu memberikan semangat dalam proses

penysusunan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman Reguler A 2011 yang selalu memberikan kesan

dan pesan luar biasa. Terimakasih untuk semua canda tawa,

perdebatan, kehangatan, pengalaman dan pelajaran berharga. Akan

selalu ada kerinduan mendalam untuk anak Reguler A 2011.

Terkhusus buat :Beni Hutajulu, Kiki Amelia Tambunan, Riana

Silaban yang selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi

ini, Rut Apriansi, Melda, Debo, Siti, Cut, Agusvina, Citra, Marsel,

Reza, Suryati, Sugrahadi, Kesuma, Putra, Samuel, Janter, Andri,

Indra, Agus, Ian, Dwi, Nuri, Iki, Adiaty, bg Deni, Dedy M, Surya,

Thomson, Taufik, Banchin, Ida, Riris, Umi, Rudi.
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11. Kepada teman-teman satu perkejaan yakni seluruh karaywan K3Mart

yang telah memberikan tempat dan semangat dalam penyusunan

skripsi.

12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

yang pernah memberikan perhatian dan bantuan kepada penulis.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun

tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat

bermanfaat bagi guru sejarah dalam menambah ilmu pendidikan.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan

apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan

semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi

Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah

membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya

mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Amiiin.

Medan,  September 2016

Penulis
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