
KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

kasihnya yang luar biasa sehingga penulis akan segera menyelesaikan skripsi ini. 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi 

oleh setiap mahasiswa guna menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat 

menyandang gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas 

Negeri Medan (UNIMED). Dan guna untuk memenuhi syarat tersebut, penulis 

membuat skripsi yang berjudul “Perkembangan Masyarakat Batak Toba di Desa 

Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan (1903-2012)”. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, baik dari cara penulisannya, penggunaan tata bahasa, dan 

dalam penyajiannya. Hal ini disebabkan karena penulis masih dalam tahap belajar. 

Maka dengan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan 

saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu, penulis 

juga menyadari, banyak rekan-rekan yang telah banyak memberi bantuan, 

dorongan, motivasi, serta semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan segala masalah yang dihadapi dari awal melakukan penelitian 

sampai akhirnya penulis dapat melaksanakan sidang untuk mempertahankan sripsi 

ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Ibnu Hajar, M.Si selaku rector Universitas Negeri Medan 

beserta para stafnya. 
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2. Bapak Dr. Restu, M.Si selaku Dekan FIS beserta stafnya. 

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

Sekaligus pembanding utama yang telah memberi masukan dan saran 

kepada penulis.    

4. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A, selaku dosen Pembimbing Skripsi, yang 

telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.  

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

Sejarah dan sekaligus pembanding bebas yang telah memberi masukan 

dan saran kepada penulis.      

6. Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, M.Si, selaku Dosen Pembimbing 

Akademik dan sekaligus pembanding utama yang telah banyak 

memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sejak awal masuk 

perkuliahan sampai penulis menyelesaikan studi di Universitas Negeri 

Medan. 

7. Seluruh dosen-dosen dan Staf  administrasi di Jurusan Pendidikan Sejarah, 

terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah kalian berikan 

kepada penulis, selaku mahasiswa di Jurusan Pendidikan Sejarah 

8. Orang tua yang penulis cintai, Bapak C. Tambunan dan dan Ibu P.Tobing. 

Terima kasih, karena selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, 

dan selalu mendoakan penulis sampai akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan studi dan akhirnya menyandang gelar sarjana. Semoga 

senantiasa Bapak dan Ibu selalu dalam kasih Tuhan Yang Maha Esa, 
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sehingga tiap langkah kaki berpijak  selalu ada Tuhan disamping  sambil 

menggemgam tangan kalian. Terima kasih buat perjuangan yang tiada 

habisnya dalam menghadapi tingkah laku penulis yang terkadang 

menambah beban hidup kalian. Tiada yang mampu penulis berikan, 

semoga dengan nantinya menyandang gelar sarjana dapat menyenangkan 

hati Bapak Ibu tercinta dan menghilangkan satu beban dipundak. Hanya 

Ucapan rasa terima kasih yang tak kunjung henti penulis berikan atas 

kasih yang terus mengalir dalam hidup ini. 

9. Terima kasih kepada keluarga abang dan adik-adik penulis yaitu Sadra 

Tambunan, Tika Tambunan, dan Yanti Tambunan yang selama ini selalu 

bertanya dan bertanya kapan penulis selesai. Walaupun penulis terganggu, 

namun hal itu menjadi motivasi yang memaksa bagi penulis. 

10. Kepada seluruh narasumber di Desa Sentang Kecamatan Kisaran Timur 

Kabupaten Asahan 

11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yaitu  E.V. Yosephine, Febry 

Sinuraya, Devita Syahfitri, Leli Vera Sinaga, Lusi Lusia Situmorang, 

Sarah Marina Napitupulu, dan Tarapul Theresia Sitohang yang selalu 

tertawa hingga akhir cerita perjuangan  pencarian masa depan ini, selalu 

tersenyum kemana pun kalian melangkahkan kaki kelak. Cinta tak pernah 

abadi, tapi persahabatan akan selalu abadi.  

12. Terima kasih buat teman seperjuangan kelas A Reguler Stambuk 2009, 

khususnya buat Irma, atas segala pengalaman yang luar biasa dalam 

menghadapi perkuliahan yang tak akan terlupakan. Sukses buat semua. 
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13. Terima kasih buat teman-teman kost, yang selalu menemani dari terbit 

hingga terbenamnya matahari. 

14. Terima kasih buat someone special (bg ite), yang telah mengisi lembaran 

cerita hidup penulis dengan tawa maupun tangis.  

Medan,  

Penulis 

Leli Novrida Tambunan   
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