
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih 

setianya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun 

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dengan judul “ 

Sejarah Berdirinya Tugu Marga di Pulau Samosir.” 

Sebelumnya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

kedua orang tua saya ayahanda M.H. Manihuruk dan ibunda F. boru Samosir  yang telah 

memberikan bimbingan, dorongan dan doa yang begitu besar bagi saya untuk menyelesaikan 

skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan kalian kepada kami anak-anak mu. Tiada kata yang 

bisa saya sampaikan selain ucapan terimakasih yang tiada hentinya. Semoga kalian tetap 

panjang umur dan bisa melihat kami anak-anakmu menjadi anak yang sukses nantinya, yang 

dapat membahagiakan kalian nantinya, aku sayang kalian. 

Dalam melaksanakan penelitian ini maupun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis 

banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terimakasih pada: 

1. Bapak Prof. Ibnu Hajar Damanik, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Dr. Restu M.S, selaku Dekan dan seluruh citivas akademik Fakultas Ilmu Sosial 

UNIMED 

3. Ibu Dra. Hafnita SD. Lubis, M.si selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

memberikan bimbingan, dukungan, arahan, masukan dan pemikiran dalam 

penyelesaian skripsi ini 

4. Ibu Flores Tanjung, MA selaku dosen pembimbing akademik, yang telah banyak 

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama megikuti perkuliahan di 

Jurusan Pendidikan Sejarah. 



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

dosen penguji skripsi penulis yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan masukan 

yang membangun pengetahuan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

6. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku sekretaris jurusan yang telah banyak 

memberikan bantuan dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini 

7. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Samsidar Tanjung, 

M.Pd selaku dosen penguji saya yang telah banyak memberi masukan yang sangat baik 

bagi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan nilai yang bagus. 

8. Bapak Yushar Tanjung, M.si selaku dosen pembanding bebas yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran bagi penulis agar penulisan skripsi ini baik dan selesai 

dengan nilai yang bagus. 

9. Kepada seluruh dosen yang pernah mendidik saya dari semester awal hingga akhir.  

10. Kepada Bupati Samosir dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir yang telah 

memberi izin penelitian kepada penulis. 

11. Kepada keluarga besar Situngkir yang telah banyak membantu penulis dalam 

melakukan penelitian lapangan dan memberi masukan dan semangat untuk penulis. 

12. Kepada grup “SAPLAK” Rades Simbolon, Josray Sibagariang, Radius Silaban, 

Rainhard, Triboy Nababan, Jonatan Parhusip, Jenry Limbong yang telah bersedia 

menemani dan membantu saya selama melakukan penelitian,  

13. Kepada abang saya Windo Manihuruk dan adik penulis Eka Monika Manihuruk 

semoga cepat selesai studinya dan bisa membahagiankan orang tua. Terimakasih buat 

doa dan dukungan kalian, semoga kalian menjadi orang yang sukses, tercapai semua 

cita-cita kalian.  



14. Kepada kakak  stambuk saya Ervina Helen Sinaga dan Monalisa Limbong, terimakasih 

atas dukungan dan doanya. Semoga kalian sukses dalam cita-cita kalian. 

15. Kepada sahabat-sahabat saya dan teman seperjuangan kelas A REG 2010 yang sudah 

wisuda lebih dulu (opung Indri, ito Berkat Penggabean, Junita, Desi, febri dan Dora) 

semoga kalian cepat dapat kerja daoakan kami segera menyusul. Dan teman-teman 

yang belum wisuda Nelly, Nurhairina, Flora, Ekalia, Hetty, Maria, Fatwa, Josray, 

Frianko, Rode, susi, Radius, Arinda, Rima, Putri, Ikhbal, Evan, Edo, Morris, Budi, 

Pratica, Febri, Naomi, fitri, Nur Indah, Juliar, Normayani, Sugi, Ferry, Muslim, Dila, 

Ayu, Muna, Hesry, Jarahman, Agus, Boy semoga kalian sukses. 

16. Khsusnya kepada teman-teman PPL  SMA NEGERI 1 LIMBANJULU. Terimakasih 

atas kebersamaan kita selama 3 bulan tapi sudah seperti keluarga. Semoga kalian cepat 

wisuda dan selalu dalam lindungan Tuhan. 

17. Terkhusus untuk guru pamong saya pak Jinthar Makmur Silaen S.Pd, terimakasih atas 

bimbingan dan kebaikan bapak selama saya PPL di SMA NEGERI 1 LUMBANJULU, 

semoga bapak panjang umur dan sukses terus. 

18. Teristimewa untuk si pesek Susi M. Silalahi, terimakasih selalu ada buat saya dalam 

suka maupun duka, terimakasih buat dukungan dan semangatnya yang tidak pernah 

berhenti. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai. 

19. Kepada teman-teman seangkatanku mulai dari kelas A Reguler, A/B Ekstensi, kakak 

serta adik stambuk yang telah banyak membantu. 

20. PANSER FC terima kasih atas dukungan dan pertemanan kita selama 4 tahun, banyak 

hal yang kita lalui yang penulis anggap sebagai proses pendewasaan diri kita, tak bisa 

dipungkiri banyak rintangan yang kita lalui di dalam menjalani perkuliahan dan 

menjadi rekan satu tim namun kita bisa melaluinya dengan baik. Semoga pertemanan 

kita tidak hanya di Unimed saja, jangan lupa ya kawan apabila ada di antara kita yang 



suskses jangan jadi sombong karena kita pun pernah makan hanya pake kerupuk nasi 

satu piring bagi empat dan kerupuknya 1 bagi 2..hahahaaa 

21. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia 

(GMKI FIS UNIMED) yang telah banyak memberikan pengalaman dan pengetahuan 

berorganisasi selama penulis duduk di bangku perkuliahan di UNIMED. 

22. Terima kasih kepada Ikatan Mahasiswa Kristen Sejarah yang memberi banyak 

pengalaman. Semoga IMKRIS ke depan semakin eksis di jurusan pendidikan Sejarah 

dan bisa membantu mempererat seluruh mahasiswa di sejarah 

23. Kepada IMABATO terimakasih atas dukungan dan pengalamannya semoga kedepan 

organisasi ini lebih di kenal dan mampu merangkul seluruh mahasiswa Batak Toba 

yang ada di Unimed. 

 

Skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak. Dan kepada 

teman-teman dan pihak yang tidak bisa sebutkan satu-persatu, saya ucapkan terima kasih. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi 

semua pembaca. 

 

 

Medan,   Agustus 2014 
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