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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yesus atas berkat dan 

kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 

dengan judul “Permainan Tradisional Sebagai Sarana Pewarisan Nilai 

Budaya di Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis”. Skripsi ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, bukan hal yang mustahil apabila di dalamnya terdapat kekurangan 

dan kelemahan. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat 

mengharapkan berbagai pandangan, saran, dan kritik yang membangun demi 

kesempurnaan di masa yang akan datang. 

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami 

kesulitan mengingat keterbatasan pemahaman dan pengetahuan penulis. Penulis 

sangat bersyukur karena mendapat dukungan yang tiada henti-hentinya dari 

orang-orang yang penulis sayangi. Bantuan dan motivasi yang diberikan kepada 

penulis dapat memberikan semangat dan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu penyusunan skripsi ini. 

Adapun penulis sampaikan rasa terima kasih, kepada: 

1. Tuhan yang Maha Esa, karena telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat melewati segala kesulitan pada saat penyusunan 

penulisan skripsi ini. 

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

Medan. 

3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 
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4. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

5. Bapak Tappil Rambe, S.Pd, M.Si sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberikan saran dan bimbingan serta membantu penulis 

dalam beberapa kesulitan dalam penyusunan skripsi. 

6. Bapak Dr. Hidayat, M.S sebagai dosen Pembimbing Akademik dan 

sebagai dosen Penguji I yang telah memberikan saran perbaikan dan ilmu 

serta dorongan untuk penyelesaian skripsi. 

7. Bapak Pristi Suhendro, S.Hum, M.Si sebagai dosen Penguji II yang telah 

memberikan masukan kepada penulis dalam perbaikan skripsi sehingga 

membantu penulis dalam pengerjaan skripsi. 

8. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku dosen Penguji III yang 

telah memberikan nasehat dan masukan kepada penulis dalam pengerjaan 

skripsi. 

9. Kepada semua dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah mendidik 

dan mengajarkan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. 

10. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis yaitu: Ayah Kapiden Turnip 

dan Ibu Bunga Sinaga yang memberi kasih sayang kepada penulis dan 

tidak lupa untuk mendoakan penulis dan juga memberi dukungan, nasehat, 

bantuan dan terlebih motivasi yang menjadi semangat bagi penulis untuk 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa juga 

penulis ucapkan terima kasih kepada abang dan adik yang penulis sayangi 

yaitu, abang Gunawan Turnip, abang Leonardo Turnip dan adik Kristiani 

Turnip yang juga memberikan bantuan dan semangat kepada penulis. 

11. Teman-teman seperjuangan A REGULER 2012 yang selalu mendukung 

dari awal seminar proposal sampai pada sidang yaitu: damson, della, wido, 

imam, lely, hendro, niko, wiranda, mada dan masih banyak lagi yang telah 

bersama-sama dalam senang maupun susah selama perkuliahan semoga 

kita sukses buat meraih cita-cita yang kita inginkan. Kenangan bersama 

teman-teman A REG 2012 tidak akan terlupakan terutama buat 

kekompakannya selama ini. 
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12. Buat Keluarga Besar PPLT SMAN 1 Galang, terimakasih buat 

motivasinya kepada penulis dan terima kasih juga buat kebersamaannya 

selama masa PPL sampai saat ini.  

13. Kepada sahabat tercinta: Nurafni Saragih, Desi R. Saragi, Cendana 

Tampubolon, Arifin W. Manurung, Rioby Tarigan, Yeni I. Purba, Elysa C. 

Silitonga, Mega C. Marpaung, dan Charis I. Malau. Terimakasih buat 

motivasinya terlebih doanya kepada penulis, terimakasih sudah mau 

menjadi sahabat yang selalu ada menemani diwaktu susah dan senang.  

14. Kepada seluruh teman stambuk 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak karena telah membantu dan 

meringankan beban penulis baik dari segi moril maupun materil. 

15. Bapak/Ibu Narasumber dan informan yang telah meluangkan waktunya 

untuk memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka 

kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah dibutuhkan guna 

memperbaiki kekurangan yang ada. Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga 

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

Amin. 
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