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Puji dan syukur penulis panjatkan yang setinggi – tingginya kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, yang atas bimbingan dan kasih karunianya yang sungguh besar 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Situs 

dan Peninggalan Bersejarah di Kawasan Uluan Kabupaten Toba Samosir Sebagai 

Sumber Pembelajaran Sejarah”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas 

dan  persyaratan  yang  harus  diselesaikan  untuk  mendapatkan  gelar  Sarjana  di 

Universitas Negeri Medan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, 

baik dari segi tata bahasa, penulisan, dan bentuk penyajiannya. Hal ini disebabkan 

karena  penulis  juga  masih  berada  pada  tahap pembelajaran.  Untuk itu  penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi lebih 

baik di karya-karya berikutnya. Disamping itu, penulis menyadari banyak rekan-

rekan dan pihak-pihak yang membantu penulis mulai dari awal penelitian sampai 

penyusunan hasil penelitian sehingga dapat diselesaikan menjadi sebuah skripsi.

Dalam kesempatan  ini  penulis  mengucapkan  terimakasih  yang  sebesar-

besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan yang besar 

kepada  penulis  selama  penelitian  dan  penulisan  skripsi  ini 

berlangsung, karenanya setiap langkah penulis di ringankan hingga 

akhir skripsi ini.

2. Kedua orang tua ku Bapak ku ( P. Manurung) dan Mama ku ( M. 

Sirait),  yang  merupakan  motivator  terbesar  dalam  hidup  penulis 

untuk  menyelesaikan  studi   di  Universitas  Negeri  Medan, 

terimakasih  untuk  kasih  sayang,  doa,  dukungan  moril,  terutama 

dukungan materi  yang telah kalian berikan kepada penulis. Kasih 

kalian tak terhingga sepanjang masa. Terimakasih.
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3. Untuk  adik  semata  wayangku  dan  kesayangan  penulis  Mangasih 

Manurung yang menemani penulis saat penelitian dan telah menjadi 

adik paling baik di dunia untuk penulis. Terimakasih adik ku.

4. Untuk ibu Dra. Flores Tanjung, MA, selaku dosen pemibimbing bagi 

penulis  dalam  menyelesaikan  skripsi  ini,  terimakasih  untuk 

bimbingan, nasehat, dan berbagai ilmu yang telah ibu berikan kepada 

saya selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.

5. Untuk Ibu Dra. Lukitaningsih,M.Hum, selaku dosen PA dan dosen 

penguji,  dan ketua jurusan pendidikan sejarah.  Terimakasih untuk 

berbagai  kemudahan  yang  telah  ibu  berikan  kepada  saya  dalam 

kelancaran  penulisan  skirpsi,  dan  terimakasih  atas  bimbingan, 

pengetahuan, dalam penyempurnaan skripsi ini.

6. Kepada bapak Dr. Hidayat, MS selaku dosen penguji, terimakasih 

atas  bimbingan  yang  bapak  berikan  dalam  penyempurnaan 

penulisan skirpsi ini.

7. Kepada Bapak Pristi Suhendro,S.Hum, M.Si, selaku dosen penguji, 

terimakasih  atas  bimbingan  yang  bapak  berikan  dalam 

penyempurnaan penulisan skirpsi ini.

8. Kepada Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si, selaku sekretaris jurusan 

Pendidikan Sejarah yang telah membantu penulis dalam melengkapi 

berkas – berkas proposal dan sidang.

9. Kepada Bapak Lucas  Pertanda  Koestoro,DEA di  Balai  Arkeologi 

Sumatera  Utara  yang  telah  banyak  membantu  penulis  dalam 

penulisan  dan  penyelesaian  penelitian  penulis,  terimakasih  untuk 

berbagai  informasi  dan  pengetahuan  yang  telah  bapak  berkan 

kepada saya.
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10. Kepada  Kepala  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Toba  Samosir 

Drs.  Robert  Pardede,  M.Si  dan  kepada  seluruh  staf  terhadap 

berbagai  kemudahan  yang  telah  di  berikan  selama  penulis 

mengadakan penelitian.

11. Kepada Bapak dekan fakultas Ilmu sosial  Bapak Drs.  Restu,M.Si 

dan pembantu dekan I Ibu Dra. Nurmala Berutu serta semua staf 

Fakultas Ilmu Sosial untuk segala kemudahan yang telah di berikan 

kepada penulis dalam hal pemberkasan.

12. Kepada sahabat - sahabat terbaik penulis Yuliarza Simanungkalit, 

Edella Saragih, Sri Defi A Purba, Tiurlan Listra Marpaung, kalian 

memberikan  semangat  dan  dukungan  kepada  penulis  dalam 

penyelesaian skripsi ini.

13. Kepada  teman  –  teman  ku  Insani,  Prima,  Rika,  Dini,  Betti   H 

Situmeang, Afriyani (pingkan), Sondang, Novita, Iyus, Senza, Evi 

Friska,  Dian  maya,  Donal  Erikson,  Eduana  Ginting,  Harry,  Leo 

(Comting), Resnawati, Saut.

14. Kepada  seluruh  teman  –  teman  sekelas  ku  C-  Reguler  secara 

keseluruhan (yang tidak bisa di sebutkan satu persatu) terimakasih 

untuk kebersamaan yang telah kalian berkan kepada penulis selama 

kurang lebih 4 tahun.

15. Kepada  seluruh  stambuk  2008  reguler  dan  ekstensi  jurusan 

pendidikan sejarah, yang telah menjadi bagian dari hidup penulis.

16. Kepada Oppung ku, Op. Toga manurung, Op. Rotua Manurung, tak 

terkecuali  Op.  Neva  Manurung(+).  Terimakasih  untuk  doa  dan 

dukungan yang telah kalian beri kepada penulis selama ini.

17. Kepada  Tulang  Hakim  Manurung,  terimakasih  untuk  dukungan 

materi yang telah di berikan kepada penulis dalam penulisan skripsi 

ini.
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18. Kepada  abang  ku  Raneldo  Saragih  yang  telah  menemani, 

memberikan  dukungan,  tangisan,  senyuman,  selama  penulis 

menyelesaikan  studi  penulis  dan menyelesaikan  penulisan  skripsi 

ini.

19. Terimakasih untuk kakak ku Desy rotua Hutagaol beserta keluarga, 

yang  memberikan  semangat  kepada  penulis  untuk  menyelesaikan 

penulisan skripsi ini.

20. Terimakasih kepada Seluruh teman – teman PPLT SMK KARYA 

PENDIDIK LUBUK PAKAM,  Rani,  Harry,  Supri,  Dwinta,  Kak 

Indah,  Ros,  Mora,Dessy  (ing),  Nanda  yang  telah  mengisi  hidup 

penulis dengan pengalaman baru yang sangat bernilai dan berharga 

bagi penulis.

21.Kepada seluruh keluarga besar ku yang telah memberikan banyak 

dukungan kepada ku dalam kelancaran menyelesaikan skripsi ini.

22.Terimakasih  untuk  seluruh  keluarga  besar  siswa/i  SMK  Karya 

Pendidik Lubuk pakam yang telah  menjadi  bagian dalam hidup 

penulis.

          Penulis,     Juni 2012

          Posma .Y . Damayanthy Manurung
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