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Puji dan syukur  kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, 

dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di 

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Dengan skripsi berjudul “Asal Usul Marga Tanjung Menurut Sejarah Lisan Di 

Desa Lobu Hole Kecamatan Habinsaran Parsoburan Kabupaten Toba 

Samosir”. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan 

kelemahannya atau mungkin masih jauh dari harapan baik dalam teknik penulisan, 

dari segi bahasa, dalam materi, bentuk penyajian mengingat keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri, akan tetapi berkat dan bantuan 

dan dukungan yang diterima, penulis semakin termotivasi. Untuk itu penulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada Yang tercinta dan yang paling saya 

sayangi kedua orang tua saya Ayahanda J. Tanjung dan Ibunda B. Br Purba, yang 

selalu memberikan kepercayaan dan dukungan moril maupun materil serta doa-

doanya. Saya sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibunda tercinta, 

yang selalu sabar dan tetap semangat sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dalam lindunganNya.  

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati serta penuh 

penghargaan penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:  



1. Prof. DR Ibnu Hajar Damanik M.Si selaku rektor Universitas Negeri 

Medan dan seluruh stafnya.  

2. Dr. Restu, Ms selaku Dekan Fakultas, serta Pembantu Dekan I, Dra 

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

Universitas Negeri Medan untuk kemudahan yang telah diberikan 

selama proses penyusunan berkas. 

3. Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Negeri Medan yang sangat baik yang selalu memberikan 

bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

4. Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah Universitas Negeri Medan, yang memberikan arahan dan 

kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Dr. Phil Ichwan Azhari, MS selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

banyak membantu, dengan penuh kesabaran telah membimbing, 

memberi saran, dan masukan dari proses awal hingga akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  

6. Pristi Suhendro, S. Hum, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan memberi 

masukan demi terselesaikannya skripsi ini. 

7. Drs. Yushar Tanjung, M. Si selaku Dosen Ahli Pembanding Utama 

yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan memberi 

dorongan, kritikan, saran dan masukan, serta memberikan arahan 

kepada penulis sehingga skripsi ini  dapat terselesaikan. 



8. Dra. Flores Tanjung, MA selaku Dosen Pembanding Bebas yang sudah 

banyak juga memberikan masukan dan arahan bagi penulis. Kritik dan 

saran yang Ibu berikan sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan 

dan penyelesaian skripsi ini.  

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

Sejarah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan ilmu, 

bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengenyam pendidikan 

di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. 

10. Kakak saya yang tercinta Suster Eufrasia Tanjung yang selalu 

memotivasiku untuk tetap semangat dalam menghadapi hidup, yang 

selalu menjadi teman curhatku saat sedih atau pun senang. Semoga 

kuat dalam panggilan hidup mu yang sekarang dan akan setia untuk 

selamanya. Jadilah pengikutNya yang setia.  

11. Abang saya Erlando Tanjung, S.Pd yang selalu memberi semangat dan 

dukungan penuh baik dalam hal materil serta doanya.   

12. Abang saya Frater Rizaldi Tanjung yang telah bersedia memberi 

dukungan dan doa serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini. 

Semoga setia dalam panggilanNya dan berharap skripsinya cepat 

selesai dan bisa TOP serta mengikuti tahap berikutnya.  

13. Adek saya tersayang Nilva Enna Wati Tanjung, yang selalu memberi 

semangat dan dukungan selama penyelesaian skripsi ini. Sukses 

buatmu selalu dan tetap semangat dalam menyelesaikan kuliah di 

UNNES.  



14. Teman teman  Ekstensi Sejarah stambuk 2010 yang selalu kita singkat 

dengan “ESJA” : Hartini, Hasnaini Rosanda, Rita Haryani, 

Fahrunnisya, S.Pd, Maria Debora, Berkat Gea, Nelita Nababan, S.Pd, 

Astusti, Valentina Sembiring, Nurul Amalia, S.Pd, Adam Zaki, 

Mawardi Syahputra, S.Pd, Jonathan, Marihot Sianturi, Jenri limbong, 

Sherli Vani, Yosi Eka Mardiana Siahaan, S.Pd, Tre boy Nababan, 

Chandra Hutabarat, Aryani lubis, Asima, Deva, Devi, Saulina, Putri, 

Rades Lasta Simbolon, Ahrasani Purba, Novia Maslina, Sahatma 

Sinaga, Deli Novia Manurung, Novi, Evi Berutu, Rizki Niara, Emi 

Alvionita, Ester Aritonang, Rainhard Situmeang, Ari Purba, dan 

Fahrurrozi. Terimakasih kepada kalian karena telah memberikan warna 

selama hampir 4 tahun ini. Good luck for us.  

15. Azlisah Helmi, S.Pd, selaku teman penulis yang sharing baik itu 

tentang tugas dan di luar tugas selama perkuliahan 

16. D. Manurung selaku guru pamong selama praktek mengajar di SMA 

Bintang Timur 1 Balige yang selalu memberikan motivasi dan 

masukan selama praktek di SMA Bintang Timur 1 Balige. Karena 

kebaikan ibu maka penulisan skripsi ini terjadi.  

17. Frater Fransiscus Linus, CMM, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA 

Bintang Timur 1 Balige, Drs. Marsianus Manalu selaku PKS SMA 

Bintang Timur 1 Balige, dan stafnya yang menerima kehadiran penulis 

selama praktek mengajar.  



18. Siswa siswi SMA Bintang Timur 1 Balige karena telah menerima 

kehadiran penulis selama praktek mengajar di sekolah SMA Bintang 

Timur 1 Balige. Semoga kalian kelak menjadi anak anak yang sukses 

dan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang dapat membawa 

perubahan serta menjadi kebanggaan orang tua. Cintailah sejarahmu.  

19. Teman-teman satu PS yang selalu setia menemani bersama menunggu, 

menanti tiada pernah bosan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

20. Keluara besar Tanjung dan Purba yang selalu memotivasi dan 

mendoakan penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.  

21. Pak. Lia Tanjung/ N. Tampubolon yang telah menerima dan 

memberikan penulis tempat tinggal selama melakukan penelitian di 

Lobu Hole, atas kebaikan dan arahan serta motivasi-motivasi sehingga 

penulisan skripsi ini terselesaikan.  

22. Fr. Agustinus Naibaho, OFM Cap, yang telah membantu penulis dalam 

mencari literature yang mendukung untuk penulisan skripsi ini.  

23. Fr. Irianto Pardosi, OFM Cap, yang telah membantu penulis dan 

mengijinkan tempat tinggal di rumahnya selama observasi sebelum 

penelitian. 

24. Chandra Silaen yang setia menemani penulis ke BPS Toba Samosir 

demi terselesaikannya skripsi ini. 

25. Op.Yudi Tanjung dan Tinggi Tanjung yang tidak pernah bosan-

bosannya mengangkat telepon dan membalas pesan singkat penulis 



serta membantu dan memberi arahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.   

26. Op.Ikko Tanjung, Op.Deliana Tanjung, Op.Rina Tanjung, dan Dra. 

Flores Tanjung, MA selaku informan/narasumber yang telah 

membantu penulis, memberikan setiap informasi yang ditanyakan oleh 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

27. Buat langit yang biru nan luas, mentari pagi yang memberiku 

kesegaran serta keindahan-keindahan yang tak terbatas. 

28. Laptop Acer intel CORE i3 4739, yang selalu setia menemani penulis 

selama penulisan skripsi ini dan tidak pernah mengeluh, selalu 

mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

29. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna, 

oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dan positif demi perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan 

banyak terima kasih.  

Medan,    Juli  2014 
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