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 puji dan syukur panjatkan kepada Allah Bapa dan sang kepala gerakan Yesus 

Kristus atas berkat dan rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi  

penulis untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Untuk memenuhi gelar tersebut maka 

penulis mengajukan judul “Pergeseran Penggunaan Aksara Batak Dalam Tatanan 

Kehidupan Masyarakat Batak Toba di Desa Tomok Kabupaten Samosir”. 

 Didalam penulisan ini, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak 

mengalami kekurangan baik dalam tata bahasa dan penyajian. Hal tersebut disebabkan 

karena Penulis masih dalam tahap belajar. Maka dengan ini Penulis dengan hati terbuka 

manerima kritikan yang konstruktif terhadap kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga 

menyadari betapa besar bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga masalah yang 

dihadapi penulis sejak awal dapat teratasi. Tanpa bantuan dan dorongan berbagai pihak 

kiranya, Penulis tidak akan dapat menyesaikan menyelesaikan penelitian dan penyusunan 

skripsi ini. 
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sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi. dan Khusus kepada ayahanda, terimakasih 

telah membimbingku hingga akhir hayatmu, semua jasamu tak akan kulupakan seumur 

hidupku, kepada ibunda tercinta, terima kasih telah jadi ibu nomor satu, yang jadi inspirasi 

penulis dalam hidup ini.  Semua jasa yang saya terima tidak akan pernah lupa sepanjang 

hayat ini.  

Dan kepada adekku satu-satunya Elsa manora sidabutar, tingkatkan trus prestasimu 

kami mendukungmu. Terkhusus kepada hasianku Honey Sartika Nadapdap, terima kasih 

atas doa dan dukungan selama Penulis melakukan studi, semua perbuatan baikmu telah 

terpahat indah dalam hati, Tuhan memberkati. 

 Dan pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

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

2. Bapak Drs.H.Restu MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan 

3. Ibu Dra. Lukitaningsih,M.Hum selaku ketua jurusan Pendidikan Sejarah 
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5. Bapak Pristi Suhendro,S.Hum,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah memberikan banyak masukan dalam membimbing kepada Penulis 

menyelesaikan Skripsi ini. 

6. Bapak-Ibu Dosen jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan yang 

telah memberikan banyak ilmu kepada Penulis selama perkuliahan. 

7. Buat sahabat-sahabat terbaikku selama menjalani perkuliahan, Bang Koko, 

Bang Martua, mauliate Motivasi muna bang, buat lae Rio, Marolop, lek Putra, 

lek Imam Santosa, freddy, Agus hitam dan Agus Putih, Lae Pomo, Dolung, 

Brighten, semua mahasiswa stambuk 2008. 

8. Buat Team SERA 08, kita selalu menjadi tim yang terbaik di FIS, truss 
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9. Dan seluruh pihak yang ikut berperan dalam membantu Penulis menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
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