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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat dan cinta kasihNya yang selalu menyertai penulis dan memberikan 

kesehatan serta hikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi 

Pendidikan Sejarah  di Universitas Negeri Medan. 

 Skripsi yang berjudul“Wafatnya Pahlawan Sisingamangaraja XII 

Menurut Tradisi Lisan Penduduk Sionomhudon Kecamatan Parlilitan 

Kabupaten Humbang Hasundutan”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan 

baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan dari penulis sendiri. Oleh karena itu, untuk 

kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari berbagai pihak.  

Dalam proses penulisan skripsi ini, banyak kendala yang dihadapi penulis, 

namun atas bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak yang diterima 

penulis, maka skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Teristimewa kepada 

orangtuaku tersayang ayahanda T  Nababan dan ibunda N br. Situmorang yang 

telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang sangat luar 

biasa untuk penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memancarkan 

Cahaya CintakasihNya kepada ayah dan ibu.  

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada : 

 Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik M.Si selaku rektor Unimed dan 

seluruh stafnya.  

 Bapak Dr. Restu, Ms selaku Dekan Fakultas, serta Pembantu Dekan I 

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

Sosial. Terima kasih untuk kemudahan yang telah diberikan selama 

proses penyusunan berkas 
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 Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku ketua jurusan Pendidikan 

Sejarah serta Dosen Penguji skripsi penulis. Terimakasih atas 

kemudahan, bimbingan serta ilmu yang ibu berikan kepada saya 

mulai dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.  

 Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, MSi selaku sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah. Terima kasih atas berbagai kemudahan yang ibu berikan 

kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

 Bapak Dr. Phill Ichwan Azhari, M. Si selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi. Terimakasih atas saran-saran yang telah bapak berikan, 

trimakasih atas kesabaran yang telah membimbing saya dalam 

penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga untuk segala bantuan yang 

bapak berikan, semogaTuhan Yang Maha Esa memberikan umur 

panjang, kesehatan dan kebahagiaan untuk bapak . 

 Bapak Pristi Suhendro, S. Hum, M. Si selaku Dosen Penguji dan 

Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih untuk segala bantuan 

yang bapak berikan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.  

 Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis dalam 

penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. 

 Seluruh Bapak/Ibu dosen di lingkungan program studi Pendidikan 

Sejarah. Terima kasih atas ilmu, bimbingan serta arahan yang 

diberikan selama penulis mengenyam pendidikan. 

 Ucapan terima kasih yang tulus Kepada seluruh keluarga dan 

saudaraku, abangku Freddy Nababan & keluarga, kakak Rita 

Nababan & keluarga, kakak Lina Nababan, abangku Suntomy 

Nababan, kakak Asnidar Nababan, kakak Arnawati nababan & 

keluarga dan adikku Fitri Ayu Nababan. 

 Kepada seluruh teman-teman kelas keluarga besar EKSTENSI 

SEJARAH (ESJA) 2010 baik esja Boys maupun Girls. 

 Kepada “ESJA BOYS”, kawan-kawan laki-laki di kelas tercinta; 

Sahatma Sinaga, Rades Lasta Simbolon, Marihot Sianturi, Candra 
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Hutabarat, Ahrasani Purba, Berkat Gea, Jonatan Parhusip, Reinhard 

Situmeang, Jenri Limbong. Terimakasih buat persahabatan, untuk 

setiap pengalaman dan petualangan yang telah kita lakukan selama 

ini. Semoga kelak menjadi orang yang sukses, dan berguna bagi 

keluarga, teman, dan Negara nantinya.  

 Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan pendidikan Sejarah 

angkatan 2010 baik yang dari Reg A maupun Reg B yang 

menyatukan kita dalam satu wadah perkumpulan PANSER  

kedepannya semoga menjadi orang-orang sukses semua. 

 Kepada rekan-rekan satu bimbingan yang telah selalu setia 

memberikan kabar dan selalu siap menunggu kapan ada waktu untuk 

bimbingan skripsi. 

 Kepada rekan-rekan seperjuangan/ keluarga besar PPLT 2013 SMA 

N. 1 BANDAR Simalungun: Mayar Indah Kumala Sinurat, Rejekki 

Sinamo, Candra Titius, Abed Nego Simanihuruk, Sastri Simatupang, 

Sihol Sinurat, Frendy  Simarmata, Johan Simanullang, Dita, Romy, 

Irma, Intan, May, Frily, Nuraisyah. 

 Terkhusus kekasihku Nurwosintauli Manurung yang telah 

memberikan semangat dan doa, serta bersedia meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran dalam proses dari awal pengerjaan hingga tahap 

penyelesaian skripsi ini. 

 Semua narasumber yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan karena tanpa 

adanya keterbukaan serta kerja sama dengan berbagai pihak, skripsi 

ini tidak akan dapat terselesaikan. Terkhusus untuk Lae Condo 

Sihotang, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang lae berikan 

selama penulis mengadakan penelitian di Sionomhudon 

 

Penulis,  Juni 2014. 
 
 

                                                          Treboy Nababan. 


