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 Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Perkembangan Sekolah Bibelvrouw (Penginjil Wanita) 

HKBP di Laguboti Pada Masa Kolonial-Akhir Orde Baru (1937-1998). 

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus 

diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana di Universitas Negeri Medan.  

 Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan 

kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, 

untuk kesempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari berbagai pihak.  

Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Yang tercinta 

dan yang paling saya sayangi kedua orang tua saya Ayahanda P. Tambunan dan 

Ibunda L. Br Simajuntak, yang selalu memberikan kepercayaan dan dukungan 

moril maupun materil serta doa-doanya. Saya sangat mengucapkan banyak 

terimakasih kepada beliau-beliau tercinta, yang selalu sabar dan tetap semangat 

sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga panjang umur, sehat 

selalu, dan dalam lindunganNya. Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari 

bantuan dan bimbingan dari Saudara/i penulis baik itu moril, spritual maupun 

material sehingga skripsi ini dapat tersusun sampai dengan selesai yaitu : K’Pesta, 

K’ Siska, K’Oktri, Mual, K’Eva, Reonald, Candra, Cinta saya ucapkan terima 



kasih banyak dan semoga kelak kita jadi orang sukses sehingga dapat 

membahagiakan ayahanda dan ibunda. Pada kesempatan ini dengan segala 

ketulusan hati serta penuh penghargaan penulis mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada:  

 Bapak Prof. DR Ibnu Hajar Damanik M.Si selaku rektor Universitas 

Negeri Medan dan seluruh stafnya.  

 Bapak Dr. Restu, Ms selaku Dekan Fakultas, serta Pembantu Dekan I ibu 

Dra Nurmala Berutu, M.Pd serta semua staf di Fakultas Ilmu Sosial. 

Terima kasih untuk kemudahan yang telah diberikan selama proses 

penyusunan berkas 

 Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku ketua jurusan Pendidikan Sejarah 

serta dosen penguji peneliti. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang 

ibu berikan dalam penyempurnaan skripsi ini.  

 Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, MSi selaku pembimbing skripsi dan sekretaris 

Jurusan Pendidikan Sejarah. Terimakasih atas kemudahan, bimbingan 

serta ilmu yang ibu berikan kepada saya mulai dari awal hingga 

penyelesaian skripsi ini.  

 Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus dosen penguji utama. Terima kasih atas bimbingan dan arahan 

yang ibu berikan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

 Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen penguji. Terimakasih atas masukan 

yang bapak berikan dalam rangka penyempurnaan skripsi saya. 



 Seluruh Bapak/Ibu dosen dilingkungan program studi pendidikan sejarah. 

Terima kasih atas ilmu, bimbingan serta arahan yang diberikan selama 

peneliti mengenyam pendidikan. 

 Semua narasumber yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan karena tanpa adanya keterbukaan 

serta kerja sama dengan berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat 

terselesaikan.  

 Kepada teman kesayangan peneliti Lasmaida Silaen, Terima kasih karena 

dari awal hingga sekarang masih tetap menjadi teman yang bisa 

mendukung, menerima, memaklumi segala kekurangan peneliti serta mau 

berbagai dalam suka dan duka. I Love u Full 

 Kepada keluarga besar Siagian, Terimakasih banyak karena telah banyak 

membantu peneliti baik itu dari moril maupun materi.  

 Kepada saudara sekaligus teman peneliti Putri Rumenta Simajuntak, dan 

Rostika Sinaga. Terimakasih buat dukungan dan bantuannya selama dalam 

proses pembuatan skripsi.  

 Kepada teman teman  Ekstensi Sejarah stambuk 2010 yang selalu kita 

singkat dengan “ESJA” seperti : Nila Sartika Tanjung, Ester Aritonang 

Emmy Alvionita,  Sahatma, Aryani lubis, Marihot Sianturi, Azlisa Helmi, 

Treboy Nababan, Candra hutabarat, Jenri limbong, Sherli Vani, Yosi, 

Deva, Devi, Saulina, Putri, Rades Lasta Simbolon, Ahrasani Purba, Novia 

Maslina, Deli Novia Manurung, Novi, Rizki Niara, Rainhard Situmeang, 

Ari Purba, Fahrurrozi, Hartini, Hasnaini Rosanda, Rita Haryani, 



Fahrunnisya, Maria Debora, Berkat Gea, Nelita Nababan, Astusti, 

Valentina Sembiring, Nurul amalia, Adam Zaki, Mawardi, Jonathan,. 

Terimakasih kepada kalian karena telah memberikan warna selama hampir 

3 tahun ini, saya sangat sayang kalian. 

 Kepada teman seperjuangan Nila Sartika Tanjung, Ester, Emmy, Aryani 

Terima kasih kepada kalian telah menjadi teman seperjuangan yang mau 

berbagi kisah baik itu tawa, tangis maupun bahagia. 

 Kepada teman teman PPLT SMA N 1 Silaen, yaitu : Novika, Rianty, 

Lastiar, Diana, Immanuel, Agustina, Sarah, Rindu. Terima Kasih atas 

pertemanan selama 3 bulan ini semoga kita semua menjadi orang sukses. 

 Kepada siswa siswi SMA N 1 Silaen terkhusus kelas XII IPS-1 dan XII 

IPS-2. Terima kasih ibu ucapkan kepada kalian karena telah menerima 

kehadiran ibu selama praktek mengajar di sekolah SMA N.1 Silaen. 

Semoga kalian kelak menjadi anak anak yang sukses dan dapat menjadi 

generasi penerus bangsa yang dapat membawa perubahan serta menjadi 

kebanggaan orang tua. 

 

 

 Penulis,  Agustus 2014 
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