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 Puji dan syukur penulis ucapkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan rahmat serta kasih setianya ,sehingga penulis dapat menyelesaikan study 

perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam 

rangka menyelesaikan jenjang pendidikan S1 jurusan pendidikan sejarah di 

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) pada Universitas Negri Medan.Ada pun judul skripsi 

yang penulis angkat berjudul “Peran GBKP dalam menningkatkan Pendidikan 

Masyarakat Karo di Buluh Awar Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang”. 

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangandalam penulisan Skripsi ini. 

Namun penulis sangat mengharapkan banyak saran dan kritikan yang membangun 

agar kedepan lebih baik lagi. Penulis banyak berterima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dan memberikan sumbangan berupa masukan dan materi 

dalam proses penyelesaian Skripsi ini. Begitu banyak kendala dan tantangan 

Penulis hadapi dalam proses penyelesaian  Skripsi mulai dari pribadi saya sendiri 

yang sempat merasa jenuh dan merasa gagal karna tidak menyelesaikan tulisan ini 

pada waktu yang diharapkan. Begitu juga dengan banyaknya kendala yang 

dihadapi dalam pengumpulan materi tulisan dan data penelitian dimana beberapa 

data yang telah saya kumpulkan dengan susah payah lenyap karna kekeliruan saya, 

ditambah lagi kondisi keluarga saya yang beberapa tahun ini harus menghadapi 

cobaan dari Tuhan. Namun , saya harus bangkit dari keterpurukan dan saya akan 

membuktikan pada diri sendiri , keluarga , rekan dan sahabat saya. Bahwa saya bias 

menyelesaikan tugas ini sampai selesai. Penulis juga sangat berterima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu ,baik itu dalam penelitian maupun yang 

memberikan dukungan moral kepada saya. Penulis juga berterima kasih kepada. 

1. Tuahn Yesus Kristus yang selalu menjawab semua doa-doa ku , dan karna 

kasih , serta penguatan dariNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

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

Negeri Medan 

3. Bapak Dr. H. Restu, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan 



 

 

4. (Alm) Jusup sembiring pelawi  dan Trianin Br ketaren selaku orang Tua 

penulis. Kepada bapak dan Ibu ,saya mengucapkan banyak terimakasih 

yang sedalam-dalamnya karna telah merawat dan mendidik serta 

membiayai pendidikan saya selama ini. 

5. Bibik tua ku Bunga mari br ketaren selaku wali penulis saya mengucapkan 

banyak terima kasih, karna telah membimbing saya selama perkuliahan dan 

sampai selesainya skripsi ini dan juga telah menjadi penggati orang tua bagi 

saya. 

6. Kakak ku ,saya mengucapkan banyak terimakasih karna telah mendulang 

saya dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Saya 

juga mengucapkan banyak terimakasih kepada abang-abang ku yang telah 

membantu membiyayai sampai selesainya skripsi ini. 

7. Buat sahabat-sahabat ku Jely elpita br barus, Arif Putra, Restia 

,Novita,Teresia,Emima Tarigan saya ucapkan banyak terimakasih karna 

telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Kepada Ibu Dra. Lukita ningsih ,Mkim selaku ketua jurusan pendidikan 

sejarah ,saya ucapkan banyak terimakasih ikut serta dalam membimbing 

saya sampai selesainya skripsi ini. 

9. Bapak Drs. Yushar tanjung,Msi selaku dosen pembimbing Akademi yang 

selama ini penulis berkuliah di Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Ibu Dra. Hafnita lubis ,Msi ,selaku sekretaris jurusan pendidikan sejarah 

dan juga kepada Bapak Hidayat serta Ibu Dr. Samsidar tannjung ,Mpd 

selaku Dosen penguji ,saya ucapkan banyak terimakasih yang 

sebesar-besarnya dalam membantu saya untuk menyelesaikan perkuliahan 

saya. 

11. Seluruh Dosen dan asisten Dosen pendidikan sejarah di UNIMED yang 

telah menyumbangkan Ilmu dan penetahuannya kepada penulis selama 

perkuliahan. 

 



 

 

12. Kepada seluruh pengurus kantor Moderamen di Kabanjahe saya ucapkan 

banyak terimakasih ,karna telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.  

13. Pengurus GBKP masehi Sibolangit,Kepala sekolah SMP GBKP Sibolangit 

dan penduduk desa Buluh Awar serta orang tua siswa yang telah 

mengijinkan untuk penelitian penulis disana ,saya ucapkan banyak 

terimakasih yang sebesar-besarnya. 

14. Seluruh teman-teman khususnya mahasiswa jurusan pendidikan sejarah 

stambuk 2008 kelas C, regular terimakasih banyak yang telah menjadi 

teman-teman ku selama perkuliahan penulis ini. 

Demikianlah skripsi ini saya perbuat,saya percaya indah pada waktunya. 

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di 

Indonesia. Sekian dan terimakasih saya ucapkan kepada seluruhnya yang telah 

membantu saya dalam semua hal yang menyangkut perkuliahan saya ini. 
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