
KATAPENGANTAR 

BismiUahirrahmaoirrahim, 

Syukur Alhamdulillah penulis paojatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan juduJ " Adaptasi Etnis Jawa Di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang 

Kabupaten Mandailing Natal " sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Saljana Pendidikan. 

Dalam penulisan skripsi penulis menyadari bahwa disana-sini masih banyak 

terdapat kekurangan dan kesalahan baik dati segi isi serta teknik penulisan dan hal ini 

disebabkan karena keterbatasan dan minimnya ilmu yang dimiliki. 

Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang 

konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaaonya. Selain itu penulis banyak 

menerima bantuan dati segi moril maupun material dan karena itu terima kasih 

banyak penulis sampaikan pada seluruh pihak-pihak yang telah memberikao bantuao 

dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal serta ilmu yang diperoleh 

dapat disumbangkan dan diberikan untuk agama, nusa dan bangsa. 

Untuk itu penulis mengueapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

I . Bapak Drs. Syawal Gultom, M.Pd sebagi Rektor Universitas Negeri Mcdan. 

2. Bapak Drs. Restu, MS selaku Dekan Fakultas ilmu Sosial Universitas Negcri 

Medan. 

3. Bapak Drs. MT.Sihite selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu, tenaga dan pilciran dalam memberikan pengarahan dan 

bimbingan dalam penulisan skripsi ioi. 

4. Ibu Ora. Syamsidar Tanjung, MPd selaku dosen Penasehat Akademik yang 

telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa 

5. Ibu Trisoi Andayani, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah dan 

sekaligus sebagai dosen penguji yang Ielah banyak memberi masukan dan 

saran dalam penyusunan skripsi. 
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6. lbu Dra. Luk:ita Ningsih, M.Hum selak:u Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah 

yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi dengan senyum dan 

tawanya 

7. Bapak Drs. Payerli Pasaribu, M.Si selak:u dosen penguji sekaligus dosen 

Pcndidikan Scjarah yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam 

penyusunan skripsi ini. 

S. Bapak dan lbu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fak:ultas llmu Sosial 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama 

menjadi mahasiswa. 

9. Teristimewa kepada kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang : 

Ayahanda Hamsar Harahap dan lbunda Berlian Hutapea, yang senantiasa 

memberikao kasih sayang, dorongan dan doa restu juga tanpa kenai Ielah 

memenuhi segala keperluan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

ini. , 
10. Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang ( Abangda, Kakanda dan adindaku 

serta Keluarga besar Harahap ) di Torbanuaraja yang selalu memberikan 

dorongan, semangat dan doa restu kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

II. Adindaku tersayang Ratih Lia Utari, S.Pd yang selalu mendoakan dan 

memberi semangat kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini. 

12. Sahabatku Abangda Abdul Kadir Simorangkir, S.Pd I AKS yang selalu 

membantu penulis dalam peminjaman buku-buku di Pasca Sarjana UNIMED. 

13. Seluruh informan di Desa Sidojadi Kecarnatan Bukit Malintang Kabupaten 

Mandailing Natal. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada 

semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dan semoga sk:ripsi ini 

akan bermanfaat bagi pihak yang membacanya terutama bagi penulis sendiri. 

Semoga Allah SWT selalu mclindungi kita semua.Amiin. 
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