
KATA PENGANTAR 

Asalamu’ alaikum Wr. Wb 

Alhamdulilahi rabil’alamin, puji dan syukur saya panjatlkan kehadirat 

Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh mahluk 

ciptaanya serta salawat beriring salam kepada nabi besar Muhamad SAW yang 

telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan sampai pada zaman 

yang penuh dengan cahaya dan pendidikan saat ini, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “MEMORI MASYARAKAT 

PAKPAK TERHADAP KETOKOHAN DAN PERJUANGAN 

SISINGAMANGARAJA XII” 

Penulis menyadari bahwa dalam prosese penulisan skripsi ini penulis 

banyak mengalami kendala. Penulis sudah berusaha semaksimal miungkin 

didialam menyelesaikan skripsi ini walaupun penulis menyadari bahwa masih 

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

sangat mengharapkan keritik, masukan dan saran yang bersifat membangun untuk 

perbaikan skripsi ini. 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan 

dukungan moril maupun materil. Peneliti juga menyadari banyak hambatan dan 

kesulitan yang di alami dalam menyusun skripsi ini. Namun berkat dukungan dari 

berbagai pihak, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tepat waktu. Dengan segala 

kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan beserta jajaranya. 

2. Dr. H. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan beserta jajaranya. 

3. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah dan Ibu Dra. Hafnita S.D Lubis, M.Si selaku Sekertaris 

Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. 



4. Ibu Dra. Lukitanigsih, M.Hum selaku Dosen Pembimbing 

Akademik (PA) dan dan penguji utama yang telah banyak 

membimbing dan memberi masukan kepada penulis selama 

mengikuti studi. 

5. Bapak Dr.Phil Ichwan Azhari,M.S selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi (PS), yang telah banyak meluangkan waktunya untuk 

memberi saran dan masukan kepada penulis. 

6. Para penguji Ibu Hafnita S.D Lubis, M.Si dan Bapak Pristi 

Suhendro, S.Hum,M.Si yang telah banyak memberisaran dan 

masukan dalam memperbaiki penyusunan perbaikan skripsi, serta 

seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED 

yang telah membuka cakrawala pengetahuan sekaligus mendikasi 

melalui peroses belajar mengajar selama beberapa tahun. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah serta tata usaha, terima 

kasih atas semua ilmu yang di berikan kepada penulis selama masa 

perkuliahan. 

8. Kepada seluruh informan, penulis mengucapkan terima kasih 

memberikan banyak informasi-informasi penting kepada penulis. 

9. Kepada orang tua penulis, Bapa enggket Inang, terimakasih untuk 

Do’a yang dipanjatkan, didikan, dukungan dan curahan kasih 

sayang yang tidak terhingga dan tidak terbatas. Skripsi ini special 

penulis persembahkan untuk orang tua penulis. 

10. Seluruh keluarga besar penulis haturkan terima kasih juga untuk 

perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. 

11. Kepada sahabat-sahabat saya, Agus, Rio, Yosef, Evan, Nelly dan 

semua sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Kepada seluruh kawan-kawan A-Reguler 2010 Pendidikan Sejarah 

yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dan semua 



pengalaman yang kita alami takkan pernah terlupakan dan suskses 

buat kita semua. 

13. Kepada semua sahabat dan saudara-saudara saya Kos Empung 32 

yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan moril 

maupun marteril kepada penulis . 

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak bisa penulis 

sebutkan, peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kehilafan. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan bagi yang 

membutuhkanya. 

  

Medan,    September 2014 

     Penulis , 

 

JARAHMAN TUMANGGER 

NIM : 3103121034 

 

 

 

 

 

 

 


