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KATA PENGANTAR 

 

 Segala Puji dan Syukur kuucapkan kepada Tuhan Yesus yang memberikanku nafas   

di setiap kehidupanku dan melimpahkan berkat yang tak terhingga sampai pada saat ini.    

Dan Penyertaan-Nya disetiap sisi kehidupanku mulai awal hingga akhir penyelesaian 

perkuliahanku. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan. peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna baik isi, tekhnik 

penulisan, maupun nilai ilmiahnya, mengingat keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan 

pengalaman. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan 

kritikan.Sebagai rasa syukur, pada kesempatan ini, penulis hanya bias menyampaikan banyak 

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam 

penyelesaian skripsi ini yaitu : 

1. Prof. Dr.Ibnu Hajar Damanik selaku Rektor Universitas Negeri Medan beserta 

jajarannya. 

2. Dr. H. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan beserta 

jajarannya. 

3. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Ibu Ketua Jurusan dan Ibu Dra. Hafnita S.D. 

Lubis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. 

4. Dr. Samsidar Tanjung M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik ( PA ) yang telah 

banyak membimbing dan member masukan kepada penulis selama mengikuti studi. 

5. Bapak Drs. Ponirin M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi (PS) yang telah begitu 

banyak membantu, memberikan semangat pemikiran dalam membimbing hingga saya 

mampu menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Para penguji Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd, Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, dan  Ibu 

Dra. Hafnita S.D. Lubis, M.Si selaku para penguji yang telah member banyak saran 

dalam memperbaiki dalam penyusunan perbaikan skripsi, serta seluruh Bapak/Ibu Dosen 

Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED yang telah Berbagi Ilmu pengetahuan sekaligus 

mendedikasi melalui proses belajar mengajar selama beberapa tahun saya ucapkan terima 

kasih atas bimbingannya. 

7. Pihak Yayasan Soposurung Balige Bapak Halasan Sitorus selaku Kepala Asrama 

Yayasan Soposurung dan Bapak Mekar Sinurat, SH selaku Wakil Kepala Asrama 

Yayasan Soposurung dan juga Bapak Danjor Nababan, S.Pd, MM selaku Kepala Sekolah 

SMAN 2 Balige, Ibu Astri Selaku Guru , Bapak Alonso Damanik selaku Alumni dan 

terakhir Yessi Marbun selaku siswi SMAN 2 Balige, terima kasih telah membantu saat 

penelitian saya memberi data dan informasi mengenai Yayasan Soposurung Balige. 

8. Kepada seluruh Pasukan AHH dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih telah berbagi 

ilmu, berbagi suka dan duka dan memberi dukungannya.  

9. Kepada seluruh anggota PPL SMPN 1 Berastagi, Buat yang terkeren, terwow, terparah, 

tercantik, terkoyol, tergila dan yang laterkataken : Monica Soarez, Rema Deswita, Rini 

Ratmina, Pepi, dan Chika. Terima kasih buat dukungan yang tak terlihat dari kalian, buat 

Milonya dan Maxnya.  

 

10. Kepada Si be-bek a.k.a Ines Yudika Sihombing yang telah berkotek-kotek selama 5 

tahun, Kekalahan itu kita alami bersama dan Kemenangan ini pun harus kita alami 

bersama. Terima kasih buat doamu,semangatmu dan dukunganmu. “You know me better 

than anyone else”. 



iv 

 

11. Kepada yang Terkhusus dan yang Tersayang kedua orangtuaku, BapakB. Silalahi dan 

L.br  Hutapea, terima kasih buat semua dukungan, pengorbanan dan doa yang tak henti- 

hentinya dari kalian untukku. “Sian bagas ni roha ku hudokkon tu bapa dohot oma 

mauliate godang ma di hamu”. Dan ucapan terima kasihku juga takkan terlepas dari 

saudara Laki-laki dan saudara Perempuanku : Bang Olop, Kak Indra ft Bang Yanto, 

Bang Lambok (+), Bang Febri,Kak Farida,Kak Vero ft Bang Andries, Kakakku paling 

Kecil Kak Vina dan juga buat keponakanku yang lucu-lucu : Naya, Nabilla, Clarissa. 

Terima kasih buat segala bentuk dukungan dan doa dari kalian, aku senang dan bangga 

memiliki kalian.”Togerther as One “. 

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan terimakasih, peneliti 

meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca 

dan dapat menjadi bahan masukan bagi yang membutuhkannya. 
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