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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan rahmat yang masih boleh diterima penulis sampai saat ini sehingga 

skripsi yang bertjudul “ Eksistensi Gereja Katolik Terhadap Perkembangan 

Pendidikan di Kota Pematangsiantar ( 1931 – 2000 ) “ dapat diselesaikan penulis 

sebagai syarat untuk melengkapi dan memenuhi syarat pencapaian gelar Sarjana 

Pendidikan di jurusan Pendidikan Sejarah  Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan . 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis  banyak menerima bantuan moril 

maupun materil. Peneliti juga menyadari banyak hambatan dan kesulitan yang 

dialami dalam penysunan skripsi ini. Namun berkat dukungan dari berbagai pihak, 

akhirnya peneliti dapat menyelesaikannya tepat waktu. Dengan  segala 

kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

 Bapak Prof . Dr . Ibnu Hajar ,M.Si , selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan  

 Bapak Drs . H .Restu , M.S , Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta Stafnya 

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

dan sekaligus motivator,panutan kepada penulis jika kelak penulis menjadi 

Dosen.  

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

Jurusan Sejarah yang telah banyak mengarahkan peneliti dalam 

melengkapi berkas serta staf yang ada di kantor Jurusan . 

  Bapak Tappil Rambe M.Si , selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberi saran dan masukan kepada penulis 

memberi dukungan , arahan dan nasehat kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi  ini 

 Bapak Pristi Suhendro , S.Hum, M.Si selaku Dosen Pembimbing 

Akademik saya dan menjadi orang tua penulis di kampus 

 Ibu Dra. Syarifah M.Pd dan Ibu Dr.Samsidar Tanjung M.Pd selaku dosen 

penguji,terimakasih buat masukan yang diberikan selama proses revisi dan 

saat seminar berlangsung. 
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 Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah  yang selama ini telah 

banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan  

 Orangtuaku  H.Sinaga Mamak tersegalanya dalam segala hal dan S.Siregar 

yang menjadi Bapak terbaik dalam mengusahakan materi yang saya 

butuhkan sehingga saya mampu menyelesaikan study ini 

 Maktua Febri yang membantu penulis diawal perkuliahan dengan 

menyumbangkan materi agar penulis mampu membayar biayaregistrasi 

masuk UNIMED , Makasih ya Mak tua. Buat tante Merli selaku 

penyumbang dana untuk menjaitkan Kebaya penulis 

 Adek –adek ku terkasih Erwin ,There ,Iin Murfiani, Surya Olivia , 

makasih buat dukungannya buat kakak , buat keluarga di Medan dan Di 

siantar Juga terimakasih buat yang mendoakan penulis agar lancar dalam 

Study. 

 Bruder Silvester , selaku kepala sekolah Budi Mulia , yang telah 

mengizinkan peneliti mengadakan penelitian serta menyumbangkan 

informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini 

 Pastor Alboin Silalahi, Lic.IC Sebagai kepala sekolah Seminari Menengah 

,yang telah mengizinkan peneliti mengadakan penelitian serta 

menyumbangkan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan 

skripsi ini 

 Ramces Sihombing , sebagai Pacar, eman , sahabat yang telah membantu 

penulis dalam mencari Sumber semoga cepat menyusul melakukan Sidang 

Meja Hijau . 

 Sahabat q yang selalu memotivasi penulis bangkit dari kegalauan dan 

menyelesaikan skripsi , menemani saat penelitian Reni Angreini Lajira, 

terimakasih telah menjadi Sahabat Terbaik yang pernah saya miliki , dan 

maaf buat kesalahan yang kulakukan sehingga merusak arti Sahabat yang 

kita jalin . 

 Buat teman seperjuangan mengejar dosen kesana kemari untuk revisi , 

Citra ,yusfa, kiki , rahmi akhirnya kita mampu menyelesaikan ini smua 

dengan berbagai rintangan.Terimakasih sudah memotivasi saya juga agar 
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tidak ketinggalan khususnya Citra tanpa motivasi mu mungkin aku akan 

ketinggalan kereta 

 Teman- teman terbaik ku juga, Mukrizal ,dek Rasyid ,Dhika ,bg Agus , 

serta seluruh teman seperjuangan B reguler Pendidikan Sejarah Unimed 

Makasih buat kebersamaan selama 3 tahun di dalam kelas dan berharap 

selamanya di luar kelas . Buat teman yang belum sidang secepatnya nyusul 

ya wehhh. 

 Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Fr Poliaman yang menjadi 

perantara peneliti dengan Kepala Sekolah seminari , makasih ya Fr. Udah 

meminjamkan buku juga untuk kepentingan skripsi saya, serta staf 

seminari yang bekerja di Perpustakaan Seminari . 

Terima kasih buat semua bantuannya , semoga Tuhan Yang Maha 

Penyayang melindungi kita semua .Amin. 

 

Medan,  Maret 2014 

Penulis,  

 

 

 

  Lastinar D Siregar 

Nim : 3103121042 


