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Kata Pengantar 

Segala puji dan syukur bagi Tuhan, Yesus Kristus yang Maha mengerti pada 

segala hal, karena atas berkat, kasih sayang dan karunia yang melimpah darinya penulis 

masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi tentang Biografi Perjuangan Amir Syarifuddin (1927-1948) ini ditulis 

hingga akhirnya selesai berkat doa dan dukungan orang-orang yang berjasa dalam hidup 

penulis. Bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil tidak lepas dari penulis 

selama penulisan skripsi ini sehingga beban yang dihadapi terasa lebih ringan. Karena 

itu untuk orang-orang yang menjadikan hidup penulis lebih berwarna, penulis ingin 

mengucapkan terimakasih, yaitu: 

1. Ibunda tercinta Nesi Pangaribuan, Ompung Doli Yansi, Samri Pangaribuan, 

Ompung Boru Yansi Br. Sihombing dan Ayahanda Dehotman Parulian 

Sinabang sebagai sumber kekuatan dan penyemangat dalam kehidupan 

penulis yang telah membesarkan, mengajar dan mendidik dengan cinta kasih 

yang tiada henti, serta atas pengorbanan yang begitu banyak untuk penulis 

hingga sampai saat ini. Terimakasih. 

2. Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku rektor Universitas Negeri 

Medan. 

3. Dr. H. Restu, MS selaku Dekan FIS Unimed dan para stafnya yang telah 

membantu administrasi selama berjalan perkuliahan. 

4. Dra. Flores Tanjung, M.A selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah untuk 

setiap dukungan dan bantuan yang telah penulis terima selama perkuliahan 

atas ilmu, waktu dan motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis. 

5. Drs. Yushar, M.Si selaku sekretaris jurusan dan juga pembimbing. Tiada 

kata yang lebih indah yang penulis dapat katakan selain ucapan terimakasih 

atas ilmu yang begitu banyak yang saya dapatkan selama dibimbing dalam 

perkuliahan terlebih dalam penulisan skripsi ini. 

6. Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku pembimbing akademik yang begitu 

perhatian dan membantu penulis dan membimbing untuk menghadapi setiap 
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perkuliahan dan memberikan nasehat-nasehat dan telah menjadikan penulis 

layaknya anak sendiri. 

7. Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku penguji atas saran, motivasi, kasih 

sayang dan seluruh pengorbanan yang ibu berikan selama penguji 

menempuh perkuliahan. 

8. Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum, M.Si selaku penguji atas ilmu dan 

bimbingan yang diberikan kepada penulis. 

9. Drs. Ponirin, M.Si; Dr. Hidayat, MS; Ika Purnama Sari, S.Pd, M.Si; Lister 

Eva Simanunsong S.Pd, M.A; Pulung Sumantri, M.Si dan semua dosen 

Jurusan pendidikan Sejarah UNIMED atas ilmu, dukungan, doa dan 

perhatian kepada penulis yang tiada hentinya. Terimakasih juga atas 

pengalaman-pengalaman baru yang telah diberikan kepada penulis selama 

ini. 

10. Seluruh keluargaku, Sinabang dan Pangaribuan khususnya Tante Neni, Tante 

Rini, Tante Rose, Tante Iyus, Tulang Evan, Tulang Renol, serta semua 

sepupu atas cinta, dukungan, nasehat dan doa yang selalu diberikan kepada 

penulis. Adik-adikku tersayang Sara Oki Purwanti dan Rahel Uli Triana 

untuk setiap doa, dukungan, kasih sayang dan kebersamaan kita baik dalam 

suka dan duka. 

11. Sahabat terkasih, Eva Angraini, Beni Hutajulu, Riana Sara Silaban, Melda 

Lamtiur Sitorus, Indra Gita Saragih dan Kiki Amelia Tambunan untuk 

persahabatan dan persaudaraan, terimakasih untuk doa dan pelukan yang 

begitu berarti terimakasih untuk semua kebersamaan yang terjalin hingga 

hari ini. Kawan-kawan Reguler A 2011 Deni Hartanto, Aldi Rizaldi, 

Marselina, Dwi, Iki, Siti Nursanada, Debora, Adiyati, Yuri, Rudi, dan yang 

tak bisa disebutkan satu persaru untuk kebersamaan yang telah terukir 

melalui canda, tawa marah yang telah mewarnai hari-hari kita di bangku 

kuliah. 

12. Terkhusus Elena Lucia dan seluruh keluarga Amir Syarifuddin atas 

informasi dan bantuan mengumpulkan data hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Juga kepada Ompung Toga Tambunan atas dukungan, doa dan 
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informasi yang berharga yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai. 

Serta kepada Tulang Jones Batara Manurung atas ilmu waktu yang diberikan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Juga abangda Augus Batubara, 

S.Pd terimakasih untuk dukungan dan informasi kepada penulis. 

13. Senior, rekan dan junior Pendidikan Sejarah UNIMED Saiful Anwar, S.Pd; 

Abdul Haris Nst, S.Pd, M.A; M. Ihsan Syahaf Nst, S.Pd; Risa Christina 

Simatupang, S.Pd; Aldiva Putra S.Pd; Nurul Amalia S.Pd; Fairunissa, S.Pd; 

Leo Chilson Sitohang, S.Pd; Adam Zaki, S.Pd; Deva Manurung, S.Pd; 

Ammar Zhafran Ryanto, Surya Nababan, Habriansyah, Novriansyah, Echa 

dan Joan untuk kebersamaan, dikungan dan waktu untuk berbagi. 

14. Terkhusus yang terkasih Saut Siringo-ringo terimakasih atas segala 

dukungan, doa, waktu, kasih sayang dan kebersamaan yang telah terlewati 

dan yang akan kita jalani nantinya yang diberikan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan baik isi, 

metode penulisan maupun interpretasi data sehingga masih membutuhkan perbaikan 

karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan karya ini. 

Akhir kata penulis berharap karya ini dapat bermanfaat demi memperluas wahana 

pengetahuan dan perjuangan tentang sejarah khususnya biografi perjuangan. 
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