
 

KATA PENGANTAR 

Segala Puji dan Syukur yang berlimpah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa atas segala segala berkat dan kasih karunia-Nya yang terus mengalir sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga  pada sampai ke tahap akhir. 

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari 

segi isi, maupun tutur bahasanya, namun dalam penyelesaian skripsi ini banyak 

mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis menyadari 

bahwa selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dengan tulus 

hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna membangun 

perbaikan untuk kajian selanjutnya. 

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, 

doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis memohon 

maaf yang setinggi- tingginya dan mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan 

penuh ketulusan kepada Yth : 

 

1. Teristimewa buat kedua orang tua saya T. Sembiring dan K. Br Tarigan (+) 

yang telah memberikan doa, dukungan, dana serta kasih sayang yang tulus 

selama ini yang diberikan kepada Ananda, terutama dukungan selama 

perkuliahan dan sampai selesainya skripsi ini.  

2. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku sebagai Rektor Universitas 

Negeri Medan besarta para staf- stafnya. 

3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 



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

Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan sekaligus dosen 

penguji. 

6. Bapak Pristi Suhendro, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis 

yang selalu membimbing penulis selama penulisan skripsi ini. 

7. Bapak DR. Phil. Ichwan Azhari, MS selaku Pembimbing Akedemik selama 

penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Medan. 

8. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen penguji. 

9. Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen di lingkungan Universitas Negeri 

Medan, Khususnya di Fakultas Ilmu Sosial. 

10. Bapak Ketut Wiradnyana selaku Balai Arkeologi Medan yang telah 

membimbing penulis selama penulisan sekripsi ini. 

11. Bapak Alen Ginting selaku kepala desa Ajinembah dan Badan Statistik Karo 

yang telah memberikan informasi selama penelitian berlangsung.  

12. Yang penulis sayangi kakanda penulis Rocky Sembiring yang senantiasa 

memberikan semangat, motivasi, mendoakan dan memberi bantuan baik 

moral maupun maupun material selama masa penelitian berlangsung hingga 

selesainya skripsi ini.  

13. Teristimewa buat yang tercinta Vicelis Mentari Br Sinuhaji yang senantiasa 

memberikan semangat, motivasi, mendoakan dan dorongan hingga selesainya 

skripsi ini. 

14. Teman-teman PPL stambuk 2008 SMA Swasta Masehi Berastagi (Primsa, 

Dameanus, Parsaulian, Wenny, Viva, Cintya dan yang lainya) salam rindu 

buat kalian. 

15. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah terutama stambuk 2008 

Reguler: Elkana, Lisa, Arif, Seviana, Emmima, Santa, Dedi, dan teman-teman 

lainnya, serta adik-adik stambuk yang tidak bias penulis sebutkan satu per 

satu. 



16. Juga teman-teman selama perkuliahan dan koas 151C. Limpy, Bena, Memo, 

Tambun, Mama Jenwari, Hotma, Remon, Jery, dan teman-teman yang 

lainnya. 

 

Tiada kata yang lebih berharga yang dapat penulis ucapkan selain terimakasih untuk 

semua Doa, Bantuan, Bimbingan, Dorongan, dan Harapan dari berbagai pihak, 

Kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan balasan kepada semua pihak. Dan 

akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan 

semua pihak. 
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