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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan pertolonganNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

yang berjudul “Perkembangan Kabupaten Tapanuli Tengah (1946-2013)”. 

Adapun tujuan Skripsi ini disusun yaitu sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin didalam 

menyelesaikan skripsi ini walaupun penulis menyadari bahwa masih memiliki 

kekurangan didalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan agar para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang 

bersifat membangun untuk melengkapi skripsi ini. 

Didalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi 

beberapa kendala namun berkat bantuan, bimbingan, dukungan dan kerjasama 

dari berbagai pihak, kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk 

itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan kepada:  

1. Allah yang begitu luar biasa yang selalu ada untuk penulis. Penulis sadar 

bahwa tanpa campur tangan Allah didalam kehidupan penulis maka skripsi 

ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan. 

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

Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. H. Restu, MS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 
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4. Bapak dan Ibu pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

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

dan Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah. 

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

yang telah banyak membantu penulis didalam menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih buat pemikiran – pemikiran ibu yang telah merubah beberapa 

pemikiran penulis.  Terimakasih juga buat bimbingan, arahan, dan 

masukan - masukan yang selama ini diberikan kepada penulis dalam 

menyusun skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen pembimbing akademik dan penguji 

penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada 

penulis selama masa perkuliahan. 

8. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku dosen penguji ahli yang telah 

banyak memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku dosen pembanding bebas yang 

banyak memberikan pandangan serta masukan bagi penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah serta tata usaha, terimakasih atas 

semua ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan. 
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11. Kedua orangtua penulis yang terkasih, E. Sibarani dan M. Tarihoran. 

Terimakasih untuk setiap kasih dan cinta yang tidak pernah berkesudahan 

Terimakasih juga buat semua dukungan dan motivasi yang tidak henti – 

hentinya diberikan kepada penulis. Skripsi ini spesial penulis 

persembahkan untuk  kedua malaikatku didunia ini “My amazing parents”.  

12. Kakak penulis yang terkasih dan tersayang, Dewi Sibarani dan abang ipar 

penulis yang terkasih, Hendi Anto Hutagalung. Terimakasih penulis 

ucapkan kepada kalian atas dukungan dan kasih sayang yang sudah kalian 

berikan kepada penulis sehingga penulis semakin bersemangat menyusun 

skripsi ini.  

13. Abang penulis yang terkasih Jon halomoan Sibarani. Terimakasih penulis 

ucapkan atas dukungan dan kasih sayang yang sudah kalian berikan 

kepada penulis sehingga penulis semakin bersemangat menyusun skripsi 

ini. 

14. Abangku tersayang yang telah bahagia di sisi Tuhan, abang Darwin 

Sibarani,yang selama hidup telah banyak mendukung serta memberikan 

motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

15. Abangku tersayang Enrianus Sarumpaet, terimakasih telah selama ini 

memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

16. Keponakan yang tersayang dan termanis dan terlucu Mikolas Hutagalung 

dan Naomi Blezensky Hutagalung yang telah banyak menghibur penulis, 

sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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17. Seluruh keluarga besar Oppung Dewi Sibarani/br.Tamba, uda P. Sibarani, 

T.br Sibarani, H.Sibarani, R.Sibarani, A.Sibarani, J.Sibarani, A. Sibarani, 

J.Sibarani, P.br. Sibarani, P. br. Sibarani terimakasih juga untuk perhatian 

dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis dan terkhusus buat 

uda Leo, uda Merry dan Bou Boy yang selama ini telah banyak membantu 

penulis dalam bidang materi. 

18. Eda ku tersayang Herdelina Pandaingan, dan Adekku tersayang Melania 

Sibarani dan kakakku Suryani Paulina. Terimakasih atas dukungannya 

selama ini kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

19. Akkang Aurora Dr.U.T Hutagalung dan J.E Hutapea terimakasih banyak 

telah memberikan tempat tinggal selama penulis dalam proses 

penyelesaian kuliah, serta semangat, dukungan dan perhatian yang 

menjadi orangtuaku selama penulis di kota Medan. 

20. Sahabat-sahabatku FHEED ( Flora, Hetti, Ekalia, Desi ). Terimakasih 

untuk semua yang sudah boleh kita rasakan selama ini baik itu susah dan 

senang. Tempat ku bercurah dan bertukar pikiran dan tempat dimana aku 

mengadu tentang semua masalah yang pernah aku hadapi. Kalian semua 

pasti akan selalu tetap dihati dan penulis berharap agar selesainya dari 

UNIMED kita tetap bisa berkomunikasi. Dan sukses bersama dikemudian 

harinya. Semoga guru sejarah yang professional itu dapat kita terapkan 

dalam diri kita.  
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21. Teman satu rumahku Jerikho Hutagalung, Ristauli Nainggolan, Yelliyanti 

Panjaitan, Lamhotma Hutagalung, Togap Hutagalung, yang selama ini 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

22. Sahabat dan sekaligus temen seperjuangan penulis Kelas A - Reguler 2010 

ada Agustinus, Aina, Arinda, Ari, Ayu, Berkat, Boy, Candra, Iqbal, Dedi, 

Desi, Dilla, Dora, Eka, Elya, Evan, Fatwa, Ferry, Fitri, Flora, Frianko, 

Hesri, Hestya, Hetti, Hotresly, Indri, Jarahman, Josrai, Juliar, Junita, Budi, 

Irma, Radius, Hadi, Mariya, Muna, Naomi, Nelly, Nirwan, Normayani, 

Indah, Rina, Pratica, Edo, Rima, Rio, Muslim, Rodearni, Muslim, Sugi, 

Susi, Tono, Windah, Yosep, Zulherman. Terimakasih penulis ucapkan atas 

kebersamaan selama ini dan untuk setiap canda dan tawa yang ada dikelas 

kita. JASMERAH !!! 

23. Dan teman seperjuangan Nila Tanjung, Deli Manurung, Jenri, Berkat 

Panggabean, dan Valentina yang telah mendukung penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

24. Seluruh teman-teman stambuk 2010 yang telah banyak memberikan 

dukungan dan masukan selama proses perkuliahan. Terimakasih juga buat 

teman - teman satu PS atas dukungan satu sama lain. 

25. Seluruh abang / kakak stambuk Pendidikan Sejarah, terimakasih atas 

segala arahan, dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis. 

Penulis doakan agar yang terbaik selalu menghampiri abang dan kakak. 
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26. Seluruh adik - adik stambukku, Terimakasih penulis ucapkan buat semua 

dukungan yang diberikan selama ini. Kakak berharap agar perkuliahan 

kalian lancar.  

27. Tulang Gilbert Pasaribu. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya telah 

meminjamkan buku kepada penulis tentang Bunga Rampai, sehingga 

membantu serta memberikan pandangan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

28. Sahabat SMA ku Osni Primi Silaban. Terimakasih telah banyak membantu 

doa serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

29. Teman - teman satu PPLT SMP N 4 Balige yaitu selli, grace, astri, 

mastika, eka, lasria, sofia, permata, roida, nova, melli, julita, ani, frianko, 

rimjoy, reinner, maraman, Lukas, santi, putra . Terimakasih atas segala 

kebersamaan dan dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis. 

Semoga kita dapat meraih segala kesuksesan yang kita impikan. 

Terimakasih untuk petualangan kita yang penuh warna di SMP N 4 Balige. 

Sukses untuk kita semua Bapak Ibu seperjuangan  

30. Terimakasih juga untuk semua siswa – siswa ku ketika PPL di SMP N 4 

Balige terkhusus kelas VIII E dan IX F. Terimakasih atas perhatian dan 

kasih sayang  yang kalian berikan  kepada Ibu  bahkan sampai saat ini. 

Kalian membuat hari – hari ibu menjadi semakin berwarna dan penuh 

semangat. Ibu berharap agar kedepannya kalian bisa menjadi seperti yang 

kalian impikan. Sukses buat kalian.  
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Skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak 

termasuk juga kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu 

namanya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini 

bisa bermanfaat bagi semua pembaca. 

 

       Medan,     Juli   2014 

 

       Penulis  

 

 

Eroslawaty Sibarani 

       NIM. 3103121020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


