
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan anugerah-Nya 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dengan judul “Pemilu Dalam Sejarah Nasional 

Indonesia (1955-2004)”. 

 

 Dalam menulis Skripsi ini penulis sudah berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan 

hasil terbaik, namun sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu, 

masukan berupa saran serta kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini kelak. 

 

 Dalam melaksanakan penelitian maupun penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada : 

 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Medan 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan 

3. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 

4. Ibu Lister Eva Simangunsong, S.Pd, MA sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 

5. Bapak Dr. Tappil Rambe, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah 

banyak memberikan masukan, petunjuk dan sarannya dalam penyusunan Skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan juga selaku 

Dosen Penguji Utama yang telah banyak memberikan masukan, petunjuk, dan sarannya 

dalam penyusunan Skripsi ini 

7. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si sebagai Dosen Pembanding Ahli dan juga Bapak 

Arfan Diansyah, S.Pd, M.Pd sebagai Dosen Pembanding Ahli, yang telah banyak 

memberikan masukan, petunjuk dan sarannya dalam penyusunan Skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah serta tata usaha, terima kasih atas semua ilmu 

yang di berikan selama penulis duduk di bangku kuliah 

9. Teristimewa sekali saya sampaikan kepada kedua orangtua saya, kepada Ayah P. Silalahi, 

yang telah menjadi sosok Ayah dan pejuang dalam hidup saya dan selalu memberikan 

perhatian dan kasih sayang pada saya. Kepada Ibunda S. Banjarnahor, yang merupakan 

sosok ibu bagi saya dan melahirkan, membesarkan, mendidik, membimbing, mengayomi, 

dan memberikan dukungan dalam segala hal. 

10.  Bapak Ferlin H. Nainggolan, SH selaku Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 

Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam masa penelitian Skripsi ini. 
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11.  Terima kasih teristimewa kepada Melika Hutabarat yang selama ini ada dan tak pernah 

lelah menemani saya dalam proses penelitian Skripsi ini. 

12.  Terima kasih kepada Keluarga Besar Non Reg 2011 yang pernah menjadi bagian dalam 

hidup saya, kalian adalah motivasi saya untuk berjuang menyelesaikan Skripsi ini. 

Dimana pun kalian berada saat ini, semoga kelak nanti kita dapat berkumpul kembali 

dengan cerita kisah yang berbeda. 

13. Terima kasih buat sahabat saya Gery Hutajulu, S.Kom yang selama ini membantu, dan 

memberikan motivasi kepada saya. 

14.  Terima kasih buat Adinda Rio Windra, S.Pd yang telah membantu dan memberikan 

masukan dalam proses pengerjaan Skripsi ini. 

15. Terima kasih kepada sahabat saya Fandi Leonard Sitorus, S.Pd, Enos Paul Sianturi, S.Pd, 

Boho Simorangkir, Jhon Pasaribu, Repianter Berutu, dan lainnya yang tidak bisa saya 

sebutkan namanya.  

 

 

 

Medan,   April 2018 

 

 

 

 

 

 

Boyce Silalahi 

 

NIM. 3113321004 


