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Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan anugerahnya 

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

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dengan judul “Peranan Boerhanoedin Harahap 

pada Masa Demokrasi Liberal(1955-1956)”. 

Dalam menulis Skripsi ini penulis sudah berusaha seoptimal mungkin untuk 

memberikan hasil yang terbaik, namun sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan 

kemapuan 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 dukungun dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada : 

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

2. Bapak Dr. H. Restu, MS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

3. Bapak dan Ibu wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial, terkhusus Bapak Drs. Liber 

Siagian, M.Si 

4. Istimewa  kepada Orangtua penulis sebagai motivator penulis, Bapak Pdt. M. 

Sihombing dan Mama D. Hutagalung atas segala kasih sayang yang tak terhingga dan 

buat segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan dan 

sampai penulisan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Pendidikan. Semua ini penulis 

persembahkan buat kedua orangtua penulis. 

5. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED 

sekaligus selaku dosen penguji utama dan Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku 

sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi 

penulis yang banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan pemikiran dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

 

 



6. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen pembimbing akademik dan penguji penulis 

yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis selama duduk di bangku 

perkuliahaan. 

7. Kepada informan penulis Bapak Djohan Harahap, selaku anak dari Mr. Boerhanoedin 

Harahap, serta Bapak Bahari Siregar, S.SosPol dengan segala ketulusan memberikan 

informasi yang relevan dengan penelitian penulis. 

8. Ibu Dr. Samsidar, M.Pd selaku dosen penguji  bebas yang banyak memberikan 

pandangan serta masukan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah serta tata usaha, terimakasih atas semua 

ilmu yang diberikan selama penulis duduk di bangku kuliah, terkhusus Ibu Lister Eva 

Simangunsong,M.Hum. 

10. Adik-adikku yaitu Jeremia Sihombing, Kristin Natalia Sihombing, Nico Rudi Hartono 

Sihombing, Citra Pratiwi Sihombing terimaksih penulis ucapkan atas dukungan dan 

semangat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Kepada seluruh keluarga penulis keluarga Op. Anggun Hutagalung, 

keluarga Op. Eben Sihombing terimakasih atas segala dukungan kepada penulis. 

Kepada Abraham CPN, terimakasih atas  doa dan bantuannya semoga kita dapat 

mendapatkan cita-cita kita. Seluruh teman-teman Par Destinasi, teman-teman PPL 

2014, teman-teman Kelas B-Reguler 2011, dan teman- teman Rainbrow yang tidak 

bisa saya tuliskan satu persatu, semoga kebersamaan kita tetap bisa kita jaga, sukses 

untuk kita semua dan tercapai angan dan cita-cita kita semua. Sahabat penulis,kak 

Leni, kak Maria, MH, bang Joshua Nainggolan, SE, Lasma, Kak Rita, Miranti 

Nainggolan terimakasih atas dukungan dan doanya semoga kita bisa mengejar cita-

cita masing-masing. Buat bang Joel terima kasih atas doa dan bantuannya. Seluruh 

teman-teman stambuk 2011 yang telah banyak memberikan dukungan dalam proses 

perkuliahaan. Terimakasih juga buat teman-teman satu PS atas dukungan satu sama 

lain. Anak-anak 2% Talenta, Winalni, Junju, Nere, Saudur, Suprianto, S.Pd, si kocak 

Jefri, Puspa, dan Jesi. Semoga persahabatan kita tidak hanya sampai di masa 

perkuliahan dan kepada teman-teman seperjuangan menyelesaikan berkas-berkas 

Sentimina Simbolon, S.Pd, Ian Ginting, S.Pd, Riki Suhendri, S.Pd, dan Rima 

Sihombing, S.Pd. Seluruh saudara/I yang tergabung dalam GPSI Youth terkhusus 

GPSI Youth Martubung semua yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu, atas segala 

kebersamaan yang kita lalui selama ini. Terima kasih kepada kak Nurhikmah Siregar 

atas bantuannya. 



 

Skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak. Dan kepada 

teman-teman dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu namanya. Akhir kata 

penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua 

pembaca. 
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