
ii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

senantiasa melimpahkan kasih dan anugerahNya yang tiada batasnya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu syarat 

dalam menyelesaiakn perkuliahan pada jenjang S-1. Adapun yang menjadi judul 

skripsi ini adalah: “Upaya Pelestarian Situs  Sejarah Sisingamangaraja di 

Desa Bakara Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan”.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik isi, 

teknik penulisan, maupun nilai ilmiahnya, mengingat keterbatasan pengetahuan 

kemampuan dan pengalaman. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati, penulis 

mengharapkan saran da kritik yang bersifat  membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik 

moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan 

terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, dengan penuh hormat dan terima 

kasihku kepada Ayahanda  B. Tambunan dan Ibunda tercinta L. br Sitorus , 

juga kepada Keluarga Kakakku P.Marbun/E br Tambunan, dan Adikkku,Irma 

Tambunan,Ganda Tambunan,Halashon Tambunan, Oppungku, Serta seluruh 

keluarga penulis, yang telah banyak memberikan dorongan moril, materil 

serta, doa kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. 
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2. Terkhusus kepada Bapak Dr.Phil Ichwan Azhari MS, selaku dosen 

pembimbing skripsi yang membantu penulis, membimbing dan mengarahkan 

penulis. 

3. Bapak Prof. DR. Ibnu Hajar Damanik selaku Rektor UNIMED. 

4. Bapak Drs. H. Restu, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNIMED. 

5. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, 

sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Penguji dalam ujian 

mempertahankan skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Flores Tanjung,MA selaku Dosen Penguji ahli yang telah banyak 

memberikan saran dalam proses penulisan skripsi ini. 

7. Ibu Dra.Samsidar Tanjung,M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberikan saran dalam proses penulisan skripsi ini. 

8. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah.  

9. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ilmu Sosial terkhusus Dosen pendidikan 

Sejarah serta staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial 

10. Bapak Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Humbang 

Hasundutan, yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penulisan 

skripsi ini. 

11. Bapak Kepala Dispar dan seluruh staff kantor Dinas Pariwisata Kabupaten 

Humbang Hasundutan, yang telah banyak membantu penulis dalam 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. 
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12.  Teman-teman seperjuangan di Jurusan Pendidikan Sejarah khususnya 

stambuk 2008. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini.  

13. Rekan-rekan mahasiswa PPL-T SMA N 2 Lubuk Pakam. 

14. Kawan-kawanku di Kos Jl.Rela gg. Danau Toba 11 (Ganda, Henrico, Adrisno, 

Rudolf, B’Nezero, B’Sup, Adi Gigs/opung ,K’Debo, K’Iren, K’Anny, Monix, 

Iwan) God Bless Us. 

15. Terimakasih buat seluruh masyarakat yang tinggal di desa Sibingke yang telah 

memberikan doa-doanya yang saya rasakan dan semangat yang telah 

diberikan. 

16. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan trimakasih, Tuhan memberkati. 

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan kalaulah ada pihak yang terlewatkan mendapatkan 

ucapan terimakasih, penulis dengan tulus mengucapkan mohon maaf atas kealfaan 

itu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan 

masukan bagi yang membutuhkannya. 

       Medan,   Agustus 2012 
       Penulis, 
 
 
 
       Rio Berson Tambunan 
       NIM.308121128 
 

 


