
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur 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 “ 

Masuk dan Berkembangnya Agama Katolik di Kecamatan Pangururan Kabupaten 

Samosir 1936-2011. 

Sebelumnya penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada 

Ayahanda (alm J.Situmorang) dan Ibunda tercinta (P.Tamba)  yang selalu setia 

menyemangati, mendidik, menasehati serta membantu penulis dalam doa maupun 

materi untuk penyelesaian skripsi dan dalam banyak hal lainnya. Kalau ada 

ucapan diatas terimaksih itulah yang akan penulis ucapkan kepada ayah dan ibu, 

tetapi hanya ucapan terimakasih dan doa yang bisa penulis ucapkan. Semoga 

Mama sehat selalu dan panjang umur dan selalu dalam lindungan Tuhan. Serta 

Kapada Ibu Dra. Flores Tanjung M.A selaku dosen pembimbing skripsi penulis 

yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, saran dan kritikan 

mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. 

Dalam melaksanakan penelitian maupun dalam menyelesaikan skripsi ini 

penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada 

kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada: 

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

2. Bapak Dr. Restu, M.S, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial. 



3. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku ketua jurusan dan sekaligus 

penguji skripsi penulis yang menberikan saran, masukan dan 

memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku sekretaris jurusan yang 

telah banyak meluangkan waktu untuk kelancaran pembuatan skripsi 

dan mempermudah kelengkapan berkas skripsi serta sebagi dosen 

penguji skripsi penulis. 

5. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku dosen pembimbing skripsi penulis 

yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan ,masukan, dan 

pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Segala arahan dan 

bimbingan Ibuakan saya ingat hingga saya terjun di dunia pekerjaan. 

Sekali lagi terimakasih,Buk 

6. Bapak Dr.Phil Ichwan Azhari, M.Si selaku dosen pembimbing akademik 

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. 

7. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, 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. Bapak Drs.Yushar Tanjung, M.Si  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. Kepada ibu Mina selaku tata usaha jurusan Sejarah yang banyak 

membantu dalam kelengkapan berkas yang dibutuhkan penulis. 

11. Terkhususnya kedua orang tua, Ayahanda (Alm Johansen Situmorang)  

dan Ibunda tercinta Poibe Tamba 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. 

12. Kepada kakak penulis Jenni Situmorang, Anita Situmorang, Eva 

Benedikta dan adik-adik penulis Pimpin Situmorang, Rico Situmorang, 

Simon Situmorang terimakasih penulis ucapkan atas dukungan, bantuan 

dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat semangat 

menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih saudara-saudaraku. 

13. Kepada seluruh keluarga penulis Oppung, uda, inanguda, kak Pika 

Simatupang dan adik-adik terimakasih selalu setia memberikan nasehat 

buat penulis serta  memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.  

14. Kepada informan penulis Pastor Leo Joosten 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. 

15. Kepada Pastor Togar Nainggolan  selaku informan penulis dan seluruh 

pengurus paroki St. Mikhael Pangururan terimakasih atas dukungan dan 

informasi  yang telah diberikan kepada penulis dalam melakukan 

penelitian. 

16. Kepada Seluruh informan penulis terimakasih atas informasi yang telah 

diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian sehinnga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

17. Sahabat penulis yaitu Theresia, Febri Yana Sinuraya, Leli Vera Sinaga, 

Leli Novrida, Sarah Marina Napitupulu, Devita, Dian Lestari 

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.  

18. 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 khususnya Rara atas 

dukungan satu sama lain. 



19. Teman-teman satu PPL Setia Budi Abadi Parbaungan khususnya Reny, 

Elvi, Nova, Fitri, Putri, 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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Lusi Lusia Situmorang 
309121039 

 
 


