
 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah S.W.T yang 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu 

persyaratan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Jurusan 

Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan. Sehubungan dengan itu, disusun 

skripsi yang berjudulkan “MASUK DAN BERKEMBANGNYA AGAMA 

KATOLIK DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menemui hambatan dan rintangan 

dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri, meskipun penulisan skripsi 

masih memiliki kekurangan dan kelemahan, baik sistematika penulisan maupun 

penggunaan bahasa. Namun berkat bimbingan, saran, dan kritik dari Dosen 

Pembimbing Skripsi, bapak Drs. Yushar Tanjung M.Si yang telah membimbing, 

memberikan masukan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Ucapan  terima kasih perlu rasanya penulis ucapkan  kepada semua pihak 

yang telah terlibat dan memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini, 

khususnya kepada : 

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

Negeri Medan.  

2. Bapak Dr. Restu, MS sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah 

bekerja sama dan membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini. 



 
 

3. Ibuk Dra. Lukitaningsih, M.Hum sebagai Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah, kepada Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si sebagai Sekretaris 

Jurusan Pendidikan Sejarah. 

4. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah memberikan saran, arahan, bimbingan dan kritik dalam penulisan 

skripsi, dan kepada Ibuk Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Pd selaku 

Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan saran 

dalam penyelesaian studi.  

5. Bapak Drs. Ponirin, M.Si dan ibuk Dra. Flores Tanjung, M.A selaku dosen 

penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam penulisan 

skripsi ini. 

6. Bapak/ibu dosen serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan atas kerja sama dan bantuan yang diberikan 

kepada peneliti.  

7. Romo Bernandus sebagai Pastor Paroki Keluarga Kudus Pasaman Barat 

beserta pegawai paroki Keluarga Kudus Pasaman Barat yang telah 

bersedia memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

8. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis ayahanda Alpian, S.Pd dan 

ibunda Erni Aida tersayang, ungkapan kasih sayang tak terbatas karena 

sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, serta membiayai penulis, 



 
 

semangat, pengorbanan, jerih payah, serta kasih sayang yang telah 

dicurahkan akan selalu disanjung dan dihargai untuk selamanya. Terima 

kasih atas kasih sayang, dukungan, motivasi, serta doa yang telah 

diberikan sehingga ananda dapat menyelesaikan studi di Universitas 

Negeri Medan dengan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 

9. Kepada adik-adikku tercinta Zul Afwan, Moh. Farhan, Anggi Kurniawan, 

Fitria00 Aminah, dan Afsanul Shoumi yang memberi dukungan dan 

menjadi penyemangat bagi penulis. 

10. Teruntuk semuas anggota keluarga besar yang telah banyak memberi 

bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis menyelesaikan 

studinya di Universitas Negeri Medan dengan meraih gelar Sarjana 

Pendidikan. 

11. Buat sahabatku tercinta Reni Anggreini Lajira yang telah rela meluangkan 

banyak waktu, tenaga dan saran-sarannya sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. Buat sahabat-sahabatku Rahmi Sri Hanida, Ika Safitri, Ayu Irma Putri, 

Julianita Tanjung, Monatia Sari, Rio Agus Saputra, Mukrizal lubis, Rasyid 

Habibi dan seluruh rekan-rekan mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Negeri Medan khususnya kelas Reguler B stambuk 2010 yang 

telah membantu penulis baik moril maupun materil sehingga 

terselesaikannya skripsi ini.  



 
 

13. Sahabat-sahabat ku Moh. Arif, teman-teman Kos-an Tuamang Baru no. 4, 

yaitu,, Ade S.B Batubara, Parningotan Batubara, Doni Hendra Lubis, 

Sundi Nasution, Ilham Anugerah Batubara, Eri Triwanda Lubis, Marlim 

Rabbil Limbong yang sudah banyak membantu penulis.  

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah S.W.T. Penulis telah berupaya dengan semaksimal 

mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak 

kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharap 

saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya 

skripsi ini. Kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semuanya khususnya dalam 

memperkaya khasanah ilmu pendidikan sejarah. Semoga Allah Tuhan Yang Maha 

Esa senantiasa melimpahkan hidayah-Nya bagi kita semua. 

Medan,     Juli 2014 

Penulis,  

 

Ihsan Batubara 

Nim : 3101121210 

 

 

 

 

 


