
KATA PENGANTAR 
 

Salam disertai hormat 

 Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,  peneliti 

mengucap syukur untuk semua berkat dan anugerah yang telah dilimpahkan-Nya kepada peneliti, 

terutama dalam  pengerjaan skripsi ini.  

 Bagi peneliti, skiripsi ini merupakan persembahan cinta kasih untuk orang-orang terdekat 

peneliti, yang selama ini dengan penuh kesabaran mendukung, menemani, memotivasi dan 

bahkan membantu peneliti, hingga akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini walau 

masih tetap terdapat kelemahan-kelemahan. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan 

hati, peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih secara khsusus dan dengan setulus-tulusnya 

kepada: 

1. Kepada orangtua peneliti. Terimakasih kepada bapak dan mamak  yang memberikan 

kepercayaan serta kebebasan kepada peneliti terutama dalam menjalani rutinitas baik di 

lingkungan pekerjaan maupun aktivitas pendidikan. Begitu juga dengan kakak dan abang-

abang saya, (Ma Thesa-Pak Thesa, Pak Gita, Hendra, Boni, Jones dan Patar) yang 

memberikan perhatiannya dengan tulus kepada peneliti. Juga pariban saya, Henny dan Nova 

yang senantiasa turut membantu mengurus pekerjaan rumah, sehingga peneliti memiliki 

waktu luang untuk melaksanakan serta merampungkan penelitian ini. 

2. Ibu Dra. Flores Tanjung, Msi sebagai dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak 

melungkan waktu serta memberikan masukan, bimbingan serta pengertian kepada saya 

selama penyelesaian skripsi ini. 

3. Bapak Drs. Yushar Tanjung, Msi sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen 

Pembanding Utama, yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan pengertian 



kepada peneliti mulai peneliti masuk perkuliahan hingga dalam penyelesaian penulisan 

skripsi ini. 

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

membantu peneliti dalam menyelesaikan berbagai masalah akademik yang dihadapi peneliti 

dalam proses perkuliahan. 

5. Ibu Dra. Hafnita S.D. Lubis, M.Si selaku sekretaris Jurusan, sekaligus Dosen Pembanding 

Bebas. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga atas semua bantuan yang Ibu berikan 

kepada saya dalam menyelesaikan berbagai masalah akademik diawal perkuliahan saya 

hingga dalam proses penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku Dosen Pembanding Utama peneliti 

7. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah dan Staf, pegawai dan jajaran yang telah 

membagi sebagian dari ilmu yang mereka miliki untuk semua mahasiswa jurusan 

pendidikan Sejarah termasuk Peneliti. 

8. Kepada Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

beserta jajarannya. 

9. Drs. H Restu MS, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang telah 

menjalankan fungsinya dengan baik 

10. Sahabat-sahabat saya di OMK. St diego Martoba Medan yang selalu memotivasi saya dalam 

menyelesaikan perkuliahaan. 

11. Sahabat-sahabat saya di Komisi Keuskupan Agung Medan, tetap dengan komitmen, Tuhan 

melindungi. 

12. Sahabat-sahabat saya Remaja Masjid Nurul Iman, semoga sukses dalam melaksanakan 

program kerjanya. 



13. Sahabat-sahabat saya dari Pemuda Hindu Kota Medan, terimakasih untuk masukan dari 

sahabat-sahabat semuanya. 

14. Sahabat-sahabat saya Naposo Bulung Parmalim Kota Medan, terimakasih atas bantuan dan 

kerjasamanya. 

15. Sahabat-sahabat saya di ”Komunitas Kaum Muda Penikmat Perbedaan”, senang bisa 

mengenal sahabat-sahabat semua. 

16. Sahabat-sahabat saya Relawan Pemungut Sampah, terimakasih untuk ide-ide kreatif sahabat-

sahabat semua. 

17. Sahabat-sahabat saya ”Penikmat Musik Tradisional”, semoga cita-cita kita berubah cinta. 

18. Rekan Juang di Kelompok diskusi Mahasiswa Barsdem. 

19. Amang Pimpinan Pusat Parmalim Huta Tinggi marnangkok Naipospos dan Amang Ulu 

Punguan Parmalim Huta Tinggi A. Mindo Simanjuntak. Penulis mengucapkan terimakasih 

atas data-data dan informasi yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

20. Seluruh masyarakat Parmalim di Kota Medan yang telah membantu saya dalam mencari 

informasi mengenai perkembangan Parmalim di Kota Medan. 

Akhirnya, peneliti mohon maaf  karena tidak bisa menyebutkan nama satu-persatu 

sahabat-sahabat yang banyak membantu peneliti selama ini. Akhir kata, semoga tulisan ini 

berguna bagi para pembaca dan bermanfaat bagi peneliti. 

  

 

 


