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KATA PENGANTAR 

  

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena 

telah memberikan berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat 

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Peranan 

Panti Karya Hephata dalam Membantu Kaum Diffabel di Desa Sintong 

Marnipi”,  

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin 

untuk memberikan hasil yang terbaik, namun sebagai manusia biasa yang 

memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis 

menerima masukan berupa saran serta kritik yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan penulis ini kelas. 

 Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-

pihak yang telah mendukung dan memberikan motivasi, dan bantuan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak 

terimakasih kepada: 

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

Medan.  

2. Bapak Dr. H. Restu, MS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan.  

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan.  
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4. Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

dan Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah.  

5. Bapak Drs. Yushar Tanjung,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, 

kritik, pemikiran dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik.  

6. Bapak Drs. Ponirin,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku 

dosen pemberi saran dan penguji yang telah memberikan masukan kepada 

penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan 

bimbingannya selama perkuliahan.  

7. Bapak Pristi Suhendro, S.Hum, M.Si selaku Dosen Penguji ahli yang telah 

memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi ini.  

8. Ibu Dra. Hafnita Sari Lubis, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi ini.  

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta administrasi di Jurusan Pendidikan 

Sejarah UNIMED yang telah berbagi ilmu melalui proses belajar mengajar 

selama beberapa tahun ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas 

bimbingan kalian semua.  

10. Teristimewa kepada kedua orangtuaku tercinta: Konrad Lumban Tobing 

dan Nurhaida Hutapea, terima kasih atas doa, harapan, dukungan, 
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bimbingan, biaya, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama 

ini. Kepada abang dan kakakku : Marsaulina Tobing,SE, Joni 

Tobing,S.Pd, adikku: Fina Tobing, dan Kepada Nantulang Saron, Tante 

Flora, Tante Indri, dan Lae Saron yang telah memberi doa dan semangat 

serta motivasi pada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

11. Kepada seluruh informan penulis: Pak Osten, Pak Marusaha, Pak Dirjen, 

Bu Meriah, Kak Eva, Bang Saut  dan informan lainnya yang sangat berjasa 

karena telah bersedia memberikan informasi yang membantu penulis 

dalam menyelesaikan tulisan ini. 

12. Buat teman-teman penulis selama kuliah, teman- teman: Marta Samosir, 

Puspa,Marulitua,Talenta,Nedia,Nere,Saudur,Winalni,Suprianto,Suryati.  

Skripsi ini bisa terselesaikan berkat doa, dukungan dan bantuan dari semua 

pihak. Kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan 

namanya satu persatu penulis ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pembaca. Penulis minta maaf atas kekurangan dan keterbatasan pada skripsi ini. 

Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi pada penelitian 

selanjutnya. 
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