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KATA PENGANTAR 

    Puji dan Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala berkat dan rahmatnya yang tak terhingga berupa kesehatan serta 

kemampuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ 

Sejarah Perkembangan Kehidupan Marga Pakpak Keppas di Sidikalang 

Kabupaten Dairi. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar sarjana pendidikan Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini masih 

terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari segi isi maupun dalam hal penyajian, 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. Oleh sebab 

itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan sumbangan saran 

yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis tentu tidak sendiri 

penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moral maupun 

material maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimah kasih 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Drs. H.Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

2. Ibu Dra. Lukita Ningsih M. Hum Selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
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membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Dra. Hafnita Lubis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah 

4. Ibu Dra.Flores Tanjung,M.A selaku dosen PA yang telah memberikan 

masukan dan saran bagi penulis. 

5. Bapak Yushar Tanjing, M. Si  selaku dosen penguji yang telah 

memberikan banyak saran dan masukan kepada peneliti  

6. Bapak Pristi Suhendro, M. Hum, M.Si selaku dosen penguji yang telah 

memberikan banyak saran dan masukan kepada peneliti 

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah 

membagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama penulis menjadi 

mahasiswa. 
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8. Teristimewa terhadap kedua orang tua saya Ayahanda J. Sembiring dan 

Ibunda tercinta J.Tarigan S.Pd, yang telah mengajarkan arti hidup dan 

tiada lelah mencurahkan kasih sayangnya kepada Penulis serta telah 

bersedia bekerja keras memberikan yang terbaik berupa moril dan materil 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. 

9. Kakakku tersayang Evi Sembiring, Ribka Sembiring Serta adik – adikku 

tersayang Daniel Sembiring dan Lastri, yang telah memberi motivasi dan 

semangat dalam keadaan apapun kepada penulis. 

10. Keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah 

memberikan motivasi serta Doa terhadap penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini 

11. Nara sumber yang telah memberikan informasi sehingga saya mendapat 

pengetahuan dan memperlancar penyelesaian skripsi ini. 

12. Sahabat-sahabat ku tersayang Aidha, Masri, Heppy, Dewi, Irma,Haposan  

yang telah memberikan dukungan serta  doa kepada saya 

13. Terkhusus kepada Sunerdianto yang telah membantu dalam pencarian 

sumber skripsi 

Serta telah memberikan dukungan kepada saya 

14. Rekan-rekan angkatan 2008 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang 

telah memberikan dukungan buat saya. 

  Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 

semua pihak  yang telah membantu penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan  pembaca pada umumnya dan dapat menjadi bahan 

masukan bagi yang membutuhkan. 
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