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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan 

hingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Mochtar Lubis ; Sastrawan 

Angkatan 1966 (1922-2004)”. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang diajukan 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini agar mencapai hasil yang terbaik, namun penulis juga sangat menyadari  

masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, 

dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang 

membangun dari para pembaca. Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih 

kepada Ayahanda Alm. Saut Sinurat dan Ibunda tercinta Derma Esrama 

Sitanggang yang senantiasa  sabar dalam membesarkan, yang selalu menguatkan 

hati dan pikiran ketika lemah dan lelah, yang tak henti- hentinya memberikan 

kasih sayang, perhatian, pengertian, motivasi, semangat, serta tidak pernah lupa 

mendoakan keselamatan dan kesuksesan anak- anaknya. Terkhusus kepada 

Ayahanda tercinta yang selalu mengajarkan arti pentingnya pendidikan. Penulis 

melanjutkan pendidikan Sarjana ini karena terispirasi dari beliau dan ini 

merupakan  harapan terbesarnya. Meskipun sekarang ini beliau tidak bersama 

penulis dan keluarga, tetapi penulis merasa senang karena dapat mewujudkan 

impiannya.  

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak sekali bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu 

penyelesaian skripsi ini. Oleh karena pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada : 

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

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

Universitas Negeri Medan.  

3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si, selaku pembantu dekan I Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.  

4. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung. M.Hum  selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

5. Ibu Lister Eva Simangunsong, S.Pd,M.A selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah dan sekaligus dosen Pembimbing Skripsi  yang 

telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan 

memberikan arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan.  

6. Bapak Phil Ichwan Azhari, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik 

dan sekaligus penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan 

mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

7. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku dosen penguji ahli yang telah 

banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

8. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku dosen pembanding 

bebas yang telah banyak memberi masukan dan mengarahkan penulis 

dalam pengerjaan skripsi. 

9. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

10.  Staff akademik dan non akademik Jurusan Pendidikan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial. 

11. Buat saudara kandung penulis abangku tercinta Alpon Judistira Sinurat 

dengan edaku tersayang Ronita Naibaho, S.Pd yang telah membiayai 

pendidikan penulis mulai dari semester satu hingga penulis 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat beruntung memiliki mereka, 

tanpa kalian penulis tidak sampai seperti ini. Terimakasih karena sudah 

menjadi orangtua kedua buat penulis yang tak henti- hentinya 

memberikan dukungan kepada penulis. Kakakku tersayang Arimurti 
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Sinurat dengan abang Jubel Simbolon yang telah membiayai 

pendidikan penulis saat penulis duduk di bangku SMA. Terimakasih 

yang tak terhingga untuk mereka. Kakakku tersayang Asmika Sinurat 

dengan abangku Edisi Maha, terimakasih karena sudah banyak 

mengajarkan penulis tentang arti kehidupan, yang selalu menasehati, 

memberikan solusi disetiap permasalahan mengenai perkuliahan 

penulis, dan dengan penuh keikhlasan dalam membiayai pendidikan 

penulis. Didikan mereka yang lemah lembut dan penuh kasih sayang 

membuat penulis tidak bisa jauh dari mereka. Abangku tercinta Andes 

Rizal Sinurat yang tak henti- hentinya memotivasi penulis yang juga 

turut serta membiayai pendidikan penulis dan tidak pernah menolak 

setiap permintaan penulis terutama dalam hal kebutuhan perkuliahan. 

Dan adikku tercinta Asriel Sinurat dan Antonius Sinurat yang turut 

mewarnai perjalanan hidup penulis.  

12. Bapak Mihar Harahap, Bapak Astaman Hasibuan, Abang Arbi 

Tanjung, Abang Rhamadan, Kak Tiarma yang telah meluangkan 

waktunya  untuk mengarahkan penulis dan sebagai informan dalam 

penelitian ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

13. Buat keponakan penulis Willy Deflin Indica Sinurat, Elzahra Sinurat, 

Desi Ratna Sari Maha, Nuan Albert Ellio Maha, Gabriel Simbolon, 

Diego Simbolon, Novita Simbolon yang selalu menghibur  penulis 

serta menjadi obat penghilang rasa lelah. 

14. Teristimewa juga untuk teman-teman seperjuangan yang kami beri 

nama  “GENK ALAY” Fera Siagian, S.Pd (Makfer), Monika Silitonga 

(Mados), Rizky Manihuruk (Meong), Agnes Lusiana Purba ( Bangsi), 

Yuli Anggraini, Riri Hariyati dan Farida Sinaga, terimakasih telah 

menjadi sahabat yang selalu ada baik dalam keadaan suka maupun 

duka. Terimakasih juga hari-hari yang selalu kita lalui sepanjang masa 

pendidikan kita yang selalu saling membantu dan saling memotivasi 

selama masa perkuliahan. Terimakasih atas segala canda, tawa, tangis 

serta bahagia yang telah kita lalui bersama-sama selama masa 
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perkuliahan, kiranya jalinan persahabatan ini semoga tetap dijaga 

Tuhan. Semoga selesai perkuliahan kita semua sukses dalam mencapai 

cita dan cintanya. Penulis ucapkan terimakasih banyak untuk 

semuanya. 

15. Terkhusus buat teman satu PS, Rizky Manihuruk dan Farida Sinaga 

yang saling bertukar pikiran, saling membatu, saling menyemangati 

sehingga kita sama- sama dapat menyelesaikan skripsi kita masing- 

masing. 

16. Teristimewa buat teman satu PPLT SMP Karya Bunda, Tia Kartika 

Manullang, Elsya (Eca), Ridho Simbolon, Zainuddin Hasibuan penulis 

ucapkan terimakasih atas kebersamaan yang kita lalui bersama selama 

tiga bulan.  

17. Teristimewa juga kepada teman-teman mahasiwa Non Reguler 2013 

Pendidikan Sejarah semoga selesai masa perkuliahan kita semua 

sukses dan masih mengingat satu sama lain bahwasanya kita pernah 

satu kelas dalam masa perkuliahan.   

Hanya doa yang penulis  panjatkan kiranya Tuhan yang membalas segala 

kebaikan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis sampai selesainya 

penulisan skripsi ini.  

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca dan juga dapat menjadi bahan masukan bagi yang 

membutuhkannya.  
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