
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yesus, atas berkat dan 

kasih karuniaNya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi 

ini dengan judul “Sejarah Marga Simanjuntak di Desa Parsuratan, 

Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih jauh dari 

sempurna, bukan hal yang mustahil apabila di dalamnya terdapat kekurangan dan 

kelemahan. Maka dengan segala kerendahan hati dan hati yang terbuka penulis 

sangat mengharapkan berbagai pandangan, saran, dan kritik yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang. 

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan 

mengingat keterbatasan pemahaman dan pengetahuan penulis. Penulis sangat 

bersyukur karena mendapat dukungan dan dorongan yang tidak henti – hentinya 

diberikan oleh berbagai pihak selama ini. Motivasi – motivasi yang diberikan 

kepada penulis sangat membantu moral sehingga memberikan semangat dan 

kekuatan bagi penulis untuk segera menyelesaikannya, walaupun melalui proses 

yang tersendat – sendat, mulai dari proses pengumpulan data dan sampai pada 

akhir penulisan. 

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih pada pihak-pihak yang 

telah membantu selama penyusunan penulisan Skripsi ini. 

Adapun penulis sampaikan rasa terima kasih, kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan segala Karunian-Nya, 

sehingga penulis mendapatkan kemudahan selama proses penulisan 

Skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan 

3. Bapak Dr. H. Restu, M. S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 



4. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dan 

juga sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah banyak 

memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi. 

5. Ibu Dra. Hafnita SD.Lubis, M.Si. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik 

dan penguji 1 yang telah banyak memberikan ilmu dan dorongan dalam 

penyelesaian Skripsi. 

6. Bapak Tappil Rambe, S. Pd, M.Si selaku dosen penguji II yang telah 

memberi masukan kepada penulis dalam perbaikan skripsi dan membantu 

penulis dalam beberapa kesulitan dalam pengerjaan skripsi. 

7. Bapak Yushar Tanjung, S.Pd, M.Si, selaku penguji III yang telah memberi 

nasehat dan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi. 

8. Kepada Dosen – dosen Jurusan Pendidikan Sejarah, terimakasih atas ilmu 

yang boleh penulis dapatkan selama perkuliahan. 

9. Kepada Alm. Opung doli yang telah memberikan semangat dan Doa yang 

tulus kepada penulis semasa hidupnya, meskipun tidak sempat penulis 

membalas kebaikan Opung. Dan kepada Opung boru juga yang telah 

memberikan semangat kepada penulis. 

10. Ayahanda B Simanjuntak terimakasih untuk pengorbanan yang luar biasa 

yang diberikan kepada keluarga sebagai Ayah yang senantiasa memberi 

nasehat, doa yang tiada henti – hentinya, dan perhatian kepada penulis. 

Dan juga kepada Ibunda R Nainggolan tercinta yang luar biasa menjadi 

ibu yang tanguh dan senantiasa mencurahkan kasih sayang dan doa yang 

tulus kepada penulis. 

11. Kepada Kakak Imelda dan Abang Noferdinan Simanjuntak, terimakasih 

atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis. 

12. Bapak Prof. Bungaran Antonius Simanjuntak selaku  Dosen dan 

Pembimbing, terimakasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah 

memberikan Masukan Ilmu dan Semangat kepada penulis.  

13. Kepada keluarga besar yang walaupun terpisah jarak tetap memberi 

dukungan, semagat dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan, 

penelitian, sampai pengerjaan skripsi. 



14. Ibu Tiolan br Simanjuntak, Ibu Dorianna br Siamnjuntak, Op Esta br 

Simanjuntak serta Bapak Lambok Simanjuntak yang bersedia di 

wawancarai untuk memberikan Informasi terkait masalah – masalah yang 

menjadi penelitian penulis. 

15. Pimpinan, Bapak Oloan Simanjuntak selaku Sekretaris Desa serta seluruh 

jajaran beserta staf dan pegawai Kantor Kepala Desa yang telah banyak 

membantu memberikan bahan – bahan bagi peneliti. 

16. Teman – teman seperjuangan, Citra Simanjuntak, Ladi Simanjuntak, Kiki 

Amelia Tambunan, Riana Sara Silaban yang telah bersama – sama 

menimba ilmu selama perkuliahan. Semoga sukses karier dan segala cita-

cita kalian di masa yang akan datang 

17. Teristimewa kepada teman-teman seangkatan yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih telah banyak 

membantu dan meringankan beban penulis baik dari segi moril dan 

materil. 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka 

kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah dibutuhkan guna 

memperbaiki kekurangan yang ada. 

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak, semoga 

Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan berkatnya kepada kita semua. 

Amin.    

Medan,     Juni 2015 
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