
KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih dan 

kuasaNya yang memberikan kekuatan dan hikmat kepada penulis sehingga skripsi dengan judul 

‘‘Perjuangan Gerilya Jonathan Sitohang Dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Dairi 

1945-1949” Dapat diselesaikan. 

Penulisan ini juga dibuat untuk memenuhi tugas penulis dalam penyusunan skripsi dan 

untuk mengetahui Perjuangan Gerilya Jonathan Sitohang dalam Memepertahankan Kemerdekaan 

di Dairi 1945-1949.  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis 

menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, tata bahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca dalam penulisan skripsi 

selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya ilmu pendidikan. 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, 

baik itu bantuan moril ataupun materil, maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa 

terimakasih serta penghargaan sebesar besarnya kepada : 

1) Bapak Prof.Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor UNIMED beyang serta staf-staf yang telah 

membantu dalam kelancaran urusan akademik maupun administrasi selama menjalani 

perkuliahan. 

2) Dekan FIS UNIMED beserta stafnya. 

3) Ibu Dra. Lukitaningsih,M.Hum Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Fis UNIMED. 

4) Ibu Dra. Hafnita SD Lubis,M.Si sebagai sekertaris jurusan sekaligus Dosen Pembimbing 

Skripsi, terimakasih atas bimbingan yang telah ibu berikan selama ini kepada penulis. 

5) Bapak Ponirin, M.Si sebagai  dosen penguji ahli, terimakasih atas bimbingan dan motifasi 

yang ibu berikan selama ini sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktu nya. 

6) Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A, sebagai dosen pembimbing akademik terima kasih sebesar-

besarnya karena telah begitu sabar memberikan bimbingan dan arahan serta saran dan kritik  

yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7) Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.si selaku dosen Penguji dan telah banyak memberi masukan 

bagi penulis. 



8) Orang tua saya yang telah banyak mendukung saya dengan segala doa, material, dan 

nasehat-nasehat beliau. 

9) Kepada informan-informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya kepada 

penulis dalam proses penulisan skripsi ini. 

10) Tidak lupa juga kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu 

dalam tulisan singkat ini, yang mana telah memberikan hati, tenaga, dan juga pikiran 

sehingga skripsi ini terselesaikan. 

  “Sungguh tiada perhiasan terindah bagi seorang anak selain daripada teladan hidup sang 

ayah, dan tiada perhiasan terindah bagi seorang ayah selain daripada kelakuan terhormat sang 

anak.” Skripsi ini saya dedikasikan kepada alamarhum ayah saya ( bapak Deos Situmorang), 

sejatinya beliau tidak mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan dari Jurusan Pendidikan Sejarah, 

IKIP Medan, atas berbagai faktor penghalang. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 

dan jika ada pihak yang terlawatkan peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. 

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca 

dan dapat menjadi bahan masukan bagi yang membutuhkanya. Tuhan Memberkati. 

   

 

 

Medan,  Agustus 2013                 

 

 

 

Ramot M Situmorang 

NIM. 309121062 
 


