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KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT dimana, 

atas rahat dan karunianya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : 

“Paham Marxis dalam Pemikiran Politik Soekarno (1959-1965)”. Shalawat 

berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan besar Rasulullah Muhammad 

SAW, yang mana syafaatnya diharapkan di yaumul mahsyar kelak. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh 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 : 

 Ayahanda dan Ibunda tercinta yang melahirkan, mendidik dan 

membesarkan peneliti. Karena doa dan restu mereka peneliti bisa menjadi 

seperti saat sekarang ini dan sampai pada akhir untuk menyelesaikan studi 

dalam perkuliahan. Skripsi ini sengaja ananda persembahkan sebagai bukti 

bahwa ananda telah menyelesaikan amanat yang ayah dan ibu berikan 

kepada ananda. Kiranya Alla SWT selalu melimpahkan rahmat dan 

hidayahnya kepada mereka. 

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

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

 Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak membantu dan memberi masukan kepada peneliti 

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

dan penguji yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi peneliti 

selama masa perkuliahan. 

 Bapak Syahrul Nizar Saragih, M. Hum., M.A selaku Dosen penguji atau 

pembanding utama  yang banyak memberi inspirasi bagi peneliti. 

 Dosen-dosen peneliti di Jurusan Pendidikan Sejarah, Pak Pristi Suhendro, 

Pak Yushar, Ibu Flores Tanjung, Pak Ichwan Azhari dan seluruh dosen 

lainnya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti 

selama mengikuti perkuliahan di Universiteas Negeri Medan. 

 Buat kedua orang tua saya Perhimpunan Lubis dan Alm. Nurjainah 

Tarigan serta kakak saya Maharani Lubis yang telah banyak memberi saya 

dukungan dan semangat, semoga Mereka sehat selalu. 

 Buat pacar saya tercinta Elvi Zahara yang telah menemani dan memberi 

semangat dalam menyusun skripsi ini. 

 Buat teman-teman saya yang telah membantu proses skripsi saya, Elvi 

Zahara, Fitra jaka Restu, Muhammad Iqbal, Lotsaputra Berutu, Rio 

Windra, Fauzi Ramdhan Ritonga, Yasrifuddin Nasution, Ricky Dwi 

Handika, dan teman-teman lainya kelas Ekstensi 2012. 

 Buat teman-teman saya disekitar lingkungan tempat saya tinggal yang 

telah memberikan semangat kepada saya, Ready Suhartono, Suheili, Sukri 
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Abdullah, Kiswanto, Jaya Lesmana, Yudi Aswianto  di Dusun III, Desa 

Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kab, Deli Serdang. 

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 

terimakasih, peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi 

ini bermanfat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi yang membacanya, 

khususnya di wilaya Faklutas Ilmu Sosial. 
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