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Puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih 

setianya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dengan judul “ Situs dan Penyebaran 

Agama Kristen Oleh Missionaris Jerman di Desa Narumonda, Kecamatan Siantar Narumonda, 

Kabupaten Toba Samosir (1891-1942)”. 
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Ayahanda yaitu E. Marpaung dan Ibunda tercinta N. Manurung  yang selalu setia menyemangati, 
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diatas terimaksih itulah yang akan penulis ucapkan kepada Orangtua. Tetapi hanya ucapan 

terimakasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis ucapkan. Semoga Ayahanda dan Ibunda 

sehat selalu dan panjang umur dan selalu dalam lindungan Tuhan. 
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dan Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah. 

5. Bapak Dr.Phil Ichwan Azhari, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang 

telah banyak memberikan bimbingan, arahan ,masukan, dan pemikiran dalam 



menyelesaikan skripsi ini. Segala arahan dan bimbingan Bapak akan saya ingat hingga 

saya terjun di dunia pekerjaan. Sekali lagi terimakasih,pak. 

6. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku dosen penanehat akademik yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di 

Jurusan Pendidikan Sejarah. 

7. Bapak Drs.Yushar Tanjung, M.Si  selaku  dosen penguji skripsi penulis yang telah 

banyak memberikan saran, kritik, dan masukan yang membangun pengetahuan dan 

semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku pembanding bebas yang sudah banyak juga 

memberikan masukan dan saran bagi penulis agar penulisan skripsi ini baik dan selesai 

dengan nilai yang bagus. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah, terima kasih atas ilmu yang diberikan 

selama penulis duduk di bangku kuliah. 

10. Terkhususnya kedua orang tua, Ayahanda Edison Marpaung dan Ibunda tercinta Netty 

Manurung yang telah memberikan kasih sayangnya tanpa batas, dukungan moril dan 

matril serta doa agar penulis lancar dalam menjalani perkuliahan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Pendidikan. Semua ini 

penulis persembahkan buat kedua orang tua. 

11. Kepada kakak penulis Ellien Marpaung dan adik-adik penulis Ervan Marpaung, 

Ermanto Marpaung dan Ewill Marpaung terimakasih penulis ucapkan atas dukungan, 

bantuan dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat semangat menyelesaikan 

skripsi ini. Terimakasih saudara-saudaraku. 



12. Kepada seluruh keluarga penulis Oppung, uda, inanguda, namboru dan amangboru dan 

adik-adik terimakasih selalu setia memberikan nasehat buat penulis serta  memberikan 

semangat dan dukungan kepada penulis. Terkhusus buat E. Sinambela (Oppung Evi 

sinambela) sebagai informan penulis terimakasih atas informasi yang diberikan kepada 

penulis selama penelitian. 

13. Kepada informan penulis Bapak Sori Dj, Marpaung terimakasih atas informasi yang 

diberikan kepada penulis sehingga penulis mendapatkan informasi yang relevan. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih atas senyuman, dukungan dan nasehat kepada 

penulis disaat penelitian dan memudahkan penelitian penulis. 

14. Kepada Pendeta P. Manullang, S. Th  selaku informan penulis dan seluruh pengurus 

Gereja HKBP Narumonda terimakasih atas dukungan dan informasi  yang telah 

diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian. 

15. Bapak Lebanus Marpaung sebagai informan penulis terimakasih atas informasi yang 

telah diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian sehinnga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

16. Sahabat penulis yaitu Febri Yana Sinuraya, Sarah Marina Napitupulu, Leli Vera 

Sinaga, Leli Novrida, Lusi Lusia, Theresia, dan Devita terimakasih buat kebersamaan 

kita selama ini, dukungan, canda dan tawa bahkan sedih telah kita lalui. Semangat dan 

dukungan yang diberikan satu sama lain. Semoga persahabatan ini berjalan sampai tua 

nanti dan semoga kita mendapatkan segala cita-cita dan impian masing-masing.  

 

 

 



17. Teman-teman penulis kelas A Reg  2009 dan teman-teman satu jurusan Pendidikan 

Sejarah baik regular dan ekstensi yang telah banyak menberikan bantuan baik dalam 

study dan dalam penyelesaian skripsi. Terimaksih juga buat teman-teman satu PS atas 

dukungan satu sama lain. 

18. Teman-teman satu PPL SMP N 1 Sei Rampah yang tidak dapat penulis sebutkan 

namanya satu persatu, terimakasih buat dukungan, semangat, canda dan tawa yang 

telah diberikan kepada penulis. Semoga kita semua dapat meraih cita-cita yang kita 

impikan. 

 

Skripsi ini bisa terselaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak. Dan kepada 

teman-teman dan pihak yang tidak bisa sebutkan satu-persatu namanya. Akhir kata penulis 

mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. 
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