
KATA PENGANTAR 

 

Rasa syukur tiada terkira penulis ucapkan kepada Yesus Kristus yang telah 

mencurahkan limpahan anugrahnya dan karunia-nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sejarah Masuknya Batik ke Simalugun” 

skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan pada jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. 

Selama penulisan proposal skripsi ini penulis banyak menemukan 

tantangan, akan tetapi karena berkat dan kasih dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan 

bantuan maupun motivasi dari orang-orang terdekat penulis, maka proposal 

skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang tercinta 

Bapakku alm. D. Pasaribu dan mamaku S.Tampubolon , serta Abangku Alex Leo  

dan Adikku Jefri Pasaribu dan seluruh keluarga besar saya. 

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Samsidar 

Tanjung, M.Pd selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak memberikan 

waktu untuk membimbing penulis hingga selesainya proposal skripsi ini dengan 

baik.  

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan.  



2. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua jurusan pendidikan sejarah 

UNIMED sekaligus sebagai doen pembimbing akademik (PA). 

3. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku sekertaris jurusan 

pendidikan sejarah UNIMED 

4. Bapak  Dr.phil Ichwan Azhari,M.Sselaku dosen penguji skripsi. 

5. Ibu Dra.Flores Tanjung, MA selaku dosen penguji skripsi. 

6. Keluarga besar penulis, Opungku , Tante Ani, Tulang dan Nangtulangku 

boy serta adiksepupuku Kiki, Casro, Kristin, Arta, Boy, Dwi, Ucok dan 

Olen. Terlebih buat abang sepupuku Bobby.  

7. Buat yang terkasih Tipando Aritonang yang telah memberikan motivasi 

selama penulisan skripsi.  

8. Teman-teman seperjuangan, Winny,Suci, Shanty, Kak Linda, Bang Tian, 

Adik Rahel, Kak Dewi, bang Riky, Adik Pandu, Adik Desmon dan lain 

yang selalu membantu dan memberikan motivasi serta nasehatnya kepada 

penulis. 

9. Teman-teman yang tidak bosan-bosan memberi semangat dan nasehat 

kepada penulis terima kasih penulis ucapkan kepada Sela, Hary Hikmah, 

Sasfikanta, Tia, Mendo, Ikhas, Novri, Yasir . Ridsam, Syarifuddin BB, Leo 

, Januar,  Kak Mulyani, Bang Amrin. Dan teman-teman pend. Sejarah 09, 

Kakak dan Abang Stambuk serta adik-adik Stambuk yang lain yang telah 

menemani penulis selama dalam perkuliahan. 



10. Terkhusus juga buat abangku John Barus yang selalu memberiku nasehat 

dan mengarahkan penulis untuk selalu semangat menyelesaikan skripsi. 

Sekali lagi, terima kasih abangku.  

 

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan.Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca yang tentu bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di 

kemuan hari.Penulis berharap proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak dan akhir kata penulis mengucapkan terimah kasih. 

Medan,  Juli 2013 

Penulis, 
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