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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan 

rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Gerakan Mahasiswa Tahun 1966 dan 1998 (Studi Komparasi Upaya 

Demokratisasi dan Reformasi Pemerintahan Indonesia). 

Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah di 

Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.  

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat berjuang sendiri 

tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Baik dari segi materi maupun 

spiritual. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak 

yang membantu dalam menyelesaikan skripsi  ini adalah sebagai berikut: 

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

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Brutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

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

Sejarah dan Ibu Lister Eva Simangungsong, S.Pd, M.A Sekretaris 

Jurusan Pendidikan Sejarah. 

4.  Ibu Ika Purnamasari, S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, 

penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan masukan yang 

telah beliau berikan kepada penulis mulai dari proses penyusunan 

proposal hingga penyelesaian skripsi. 

5. Bapak Syahrul Nizar Saragih, M.Hum, MA selaku dosen 

pembimbing akademik dan selaku penguji yang telah bersedia 

meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memeriksa dan 

memberi masukan proposal penelitian hingga selesainya skripsi ini. 
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6. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si dan Bapak Dr. Tappil Rambe, S. 

Pd. M.Si selaku Dosen Penguji telah bersedia memberikan berbagai 

masukan kepada penulis.  

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan yang telah membimbing penulis 

selama 4 tahun ini dalam proses belajar mengajar. Terima kasih tak 

terhingga dan jasa Bapak/Ibu akan penulis ingat selama hidup 

penulis. 

8. Ayahanda Kholis Siregar dan Ibunda Rosliana Pulungan. Terima 

kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis atas kasih sayang 

yang telah ayahanda dan ibunda berikan selama hidup penulis. 

Terima kasih atas do’a yang selalu ayahanda dan ibunda panjatkan 

kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan kepada penulis dalam 

penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini dan mendapatkan 

gelar Sarjana Pendidikan. Terima kasih atas dukungan dan energi 

positif yang ayahanda dan ibunda berikan kepada penulis setiap kali 

berkomunikasi melalui telepon atau sekedar pesan singkat yang 

membuat penulis lebih semangat dalam mengerjakan skripsi ini.  

9. Terima kasih kepada akakku Yusnita S.Pd.I yang telah memberikan 

dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih atas sarannya yang sangat bermanfaat, semoga 

dilancarkan urusannya dan segera menjadi PNS ditahun ini Aamiin. 

Terimakasih kepada adikku Sobar Putra Siregar dan bro Salsabilah 

Siregar atas dukungan dan candaan agar jangan sampai menjadi 

mahasiswa abadi, dan jangan pulang sebelum wisuda. Dari candaan 

ini penulis sangat bersyukur karena dapat memberikan semangat 

untuk segera menyelesaikan  skripsi ini.  

10. Terima kasih kepada keluarga besar SMA Al-Washliyah Pasar Senen 

Medan atas kesempatan untuk PPL selama 3 bulan yang telah 

memberikan pengalaman mengajar siswa-siswi di kelas XI dan XII. 
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Di sekolah ini penulis menemukan jati diri penulis yaitu akan 

menjadi guru yang selama perkuliahan belum penulis sadari.  

11. Terima kasih kepada keluarga besar Perpustakaan Universitas Negeri 

Medan, Taman Baca Tengku Luckman Sinar, Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Sumatera Utara atas kesempatan yang telah diberikan kepada 

penulis selama berlangsungnya penelitian skripsi ini. 

12. Terima kasih kepada kawan sejawad, keluarga besar A- Reguler 2014 

atas kebersamaan selama 4 tahun ini. Terima kasih atas kenangan 

selama perkuliahan dan juga kuliah lapangan ke Parapat, Sianjur 

Mula-mula, Kota Cina, TB Silalahi, dan yang tak terlupakan PKL ke 

Banda Aceh. 

13. Terima kasih kepada orang yang paling kejam dari pada orang batak, 

orang paling rapi sedunia, orang yang suka lihat laki-laki naik sepeda, 

orang yang selalu dilirik laki-laki dijalan karena kecantikannya yang 

luar biasa, pakai cadar aja ya mba biar aman dari pandangan itu yang 

selalu penulis lihat karena selalu berjalan dibelakangnya kepada 

sahabatku Yunita Indah Pratiwi. Atas kebersamaanya, suka dukanya, 

terima kasih atas boncengan selama ini, terima kasih atas mie sedap 

goreng buatanmu yang khas selalu pake toge, sawi da kol. Terima 

kasih karena mau bersahabat dengan penulis yang suka tidak tepat 

waktu dan selalu membuatmu menunggu dengan muka ditekuk dan 

biasanya menunggu diatas kereta atau di ayunan depan kost.  Semoga 

dipermudah S2 ke UGM, dan semoga kita tetap menjadi sahabat 

sampai ke surga. 

14. Terima kasih kepada Cut Has Mutiadara, Desri Syahputri Tanjung, 

Irpan Damsik Hasibuan, Syahri Ramadhan atas kebersamaan selama 

penyusunan skripsi ini yang rela datang jauh-jauh ke kost untuk 

berdiskusi dan berkeluh kesah tentang tantangan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang di cita-citakan terwujud. 

15. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat 

disebutkan satu persatu dalam tulisan singkat ini, yang telah 
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memberikan dukungan, doa dan waktu sehingga skripsi ini 

terselesaikan. Akhir kata skripsi ini penulis persembahkan untuk 

ayahanda dan ibunda tercinta. 

Medan,  

Penulis 
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