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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa karena 

kasih setianya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik 

yang berjudul “Perkembangan Gereja HKBP di Pulau Samosir 18931913” 

Penulisan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh setiap mahasiswa guna menyelesaikan perkuliahan sehingga 

dapat menyandang gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Negeri Medan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari sempurna baik dari segi isi dalam hal penyajian maupun teknik penulisan 

karena keterbatasan tertentu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, dengan 

kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan sumbangan saran yang 

sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari betapa besar dukungan 

moral, material, waktu, dan tenaga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada :  

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan menjadi tempat curahan 

penulis untuk meminta pertolongan dari semua permasalahan. Penulis 

sadar bahwa berkat pernyertaanNya, maka skripsi ini dapat diselesaikan 

(Terima Kasih Tuhan). 

2. Teristimewa terhadap kedua orangtua saya Ayahanda Jonson Parhusip 

dan Ibunda tercinta Nurlan Sirumapea yang telah mengajarkan arti hidup 

dan tiada lelah, mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta 
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memberikan yang terbaik berupa moril dan materil sehingga penulis 

dapat menyelesaikan studi dengan baik. 

3. Bapak Prof. Ibnu Hajar Damanik, M.Pd selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Restu M.S, selaku Dekan dan seluruh citivas akademik 

Fakultas Ilmu Sosial UNIMED 

5. Ibu Dra. Hafnita SD. Lubis, M.Si. selaku sebagai dosen Pembimbing 

Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada 

waktunya serta memberikan motivasi pada penulis untuk lebih baik lagi. 

6. Bapak Dra. Flores Tanjung,M.A selaku  Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis 

selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Pendidikan Sejarah dan hingga 

Penulisan Skripsi ini selalu memberikan arahan dan bimbingan bagi 

Penulis. Terimakasih atas dukungan dan waktunya untuk membimbing 

penulis selama perkuliahan. Semua ilmu yang Ibu beri pada saya akan 

saya ingat dan akan saya teruskan kepada generasi selanjutnya.  

7. Ibu Dra. Lukitaningsih,M.Hum  selaku  Dosen Ahli Pembanding Utama 

skripsi penulis yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan 

masukan yang membangun pengetahuan dan semangat bagi penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga selaku Ketua Jurusan yang 

selalu memperlancar segala berkas administrasi selama perkuliahan.  
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8. Bapak Fristi Suhendro, S.Hum, M.Si  selaku Dosen Pembanding Bebas 

yang sudah banyak juga memberikan masukan dan saran bagi penulis 

agar penulisan skripsi ini baik dan selesai dengan nilai yang baik. 

Dengan kelembutan Bapak mengajarkan saya sehingga saya mampu 

menyelesaikan skripsi ini.  

9. Seluruh Dosen-dosen dan Staf administrasi di Jurusan Pendidikan 

Sejarah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah 

kalian berikan kepada penulis, selaku mahasiswa di Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

10. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Abangda 

tercinta Ridho Kardo Parhusip, dan adik-adikku tercinta Edoniran 

Parhusip, Panca Bazar Parhusip, Tiropa Oktavia Parhusip, Surung 

Parhusip, dan Viktor Parhusip  yang selama ini telah banyak membantu 

dalam segala hal dan memberi perhatian serta sumber motivasi bagi 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada 

waktunya. 

11. Terima kasih banyak penulis ucapkan juga kepada sahabat Berkat Gea 

dan Reinhard Situmeang yang sudah menemani penulis selama jalan-

jalan mengelilingi Pulau Samosir dengan kelaparan. Semoga kita sama-

sama sukses di kemudian hari. 

12. Terima kasih buat teman-teman seperjuangan kelas EKSTENSI 

Stambuk 2010, Azlisa, Rut, Hartini, Nisa, Valen, Nelita, Debora, Nila, 

Rita, Yosi, Nurul, Sherli, Nani, Tuti, Cueno, Gea, Marihot, Idawati, 

Adam, Ardi, Refa, Rades, Reinhard, Treboy, Chandra, Ahrasani, 
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January, Deli, Devi, Saulina, Putri, Deva, Novi, Novia, Asima, Emmy, 

Rizky, Aryani, Evi, Ester. Terima kasih atas segala pengalaman yang 

telah kita alami bersama-sama selama kita menjalani perkuliahan dan 

semua pengalaman yang kita alami takkan pernah terlupakan. Sukses 

buat kita semua. 

13. Terkhusus buat ESJA BOY. Terima kasih penulis ucapkan buat 

kerbersamaan kita selama ini. Sebagai teman curhat, teman jalan-jalan, 

teman tertawa, dan sebagai sahabat disaat ada masalah. Juga kepada 

basecamp kita dulu Rumah Rozi, terima kasih sudah menjadi tempat dan 

bagian dari cerita perjalan kita. 

14. Untuk Bereku Rita Haryani Harahap, terimakasih telah sangat 

membantu dalam penyelesaian setiap berkas dan tempat bertanya, dan 

tempat mengutang pulsa. 

15. Terima kasih untuk teman-teman satu Kontrakan yang sudah 

berpartisipasi dengan mendukung kegiatan Penulis. Terimakasih EL ma 

Tigan, Bg. Tison, dan Risky. 

16. Terima Kasih untu GMKI Komisariat FIS UNIMED yang menjadi 

tempat penulis mengabdikan diri, terimakasih untuk kakanda-kakanda 

senior atas arahannya selama ini, terimakasih untuk rekan-rekan 

Pengurus Komisariat GMKI Komisariat FIS UNIMED M.B. 2013-2014, 

dan terimakasih untuk semua civitas GMKI atas semus Pembelajaran 

yang selama ini Penulis dapatkan. 

17. Terima kasih untuk adek-adek Dwi Vany dan Sandra yang telah datang 

waktu siding, walaupun berujung Malapetaka. 

18. Terima kasih buat Wanita-wanita yang pernah singgah dalam kehidupan 

Penulis. 
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19. PPL-T SMP GBKP Kaban Jahe, Maria, Delilah, Morina, Yehezkiel, 

Piyung, Serius, Brema, Meduk, Mulyadi, Rendy, David, dll dah. Kalian 

adalah keluarga kecil yang pernah menghiasi hidupku dengan 

pembelajaran yang sangat berharga tentang kehidupan. Terimakasih 

semuanya. 

20. Dan semuanya yang telah membantu saya terimakasih. 

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. 

Medan,   Juli 2014 

 

(Jonathan S. Parhusip) 

NIM : 3103321028 


