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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah 

memberikan berkat-berkat dan tetap mencurahkan Kasih Setia-Nya yang tidak pernah 

berkesudahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai pada waktu yang telah ditetapkan. 

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam  menyelesaikan 

perkuliahan pada program S-1 untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Skripsi ini diberi 

judul “ KABUPATEN KARO PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG 1942 - 1945.” 

Seperti pepatah mengatakan “tidak ada gading yang tak retak “  begitu juga dengan isi 

dan teknik penulisan dalam skripsi ini , hendaknya dapat dimaklumi karena penulis masih dalam 

tahap belajar, dan memiliki keterbatasan dari segi ilmu dan pengalaman, oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini dan menambah pengetahuan penulis.  

Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik 

dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit untuk diselesaikan. 

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Yang teristimewa untuk sang motivator Alm. Ayah J. Barus dan Ibu N. Br Ginting yang telah 

banyak berkorban memberikan kasih sayangnya dan doa-doa kepada penulis, atas segala 

jerih payah tanpa mengenal lelah dalam mendukung  penulis. Terimakasih telah berjuang 

untuk segalanya Tuhan Yesus memberkatI 

2. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku rektor Universitas Negeri Medan. 
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3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 

4. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah  

5. Bapak Syahrul Nizar Saragih, M.Hum, MA selaku sekretaris jurusan Pendidikan Sejarah 

6. Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si  selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang memberikan 

motivasi, semangat, masukan serta juga saran-saran kepada penulis selama penyusunan 

skripsi . 

7. Ibu Dra. Lukitaningsing, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi 

motivasi kepada penulis, semangat, saran – saran kepada penulis selama perkuliahan.  

8. Ibu Drs. Yushar Tanjung, M.Pd, Tappil Rambe, S.Pd, M.Hum, Ika Purnama Sari, M.Si. 

Terima kasih atas masukan dan saran-sarannya. 

9. Seluruh staf pengajar/dosen sejarah yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis  

selama masa perkuliahan. 

10. Mama Bapak Fillin Ginting yang telah banyak berkorban untuk perkuliahan penulis, 

memotivasi penulis , serta memberikan buku – buku yang berkaitan dengan judul skripsi 

penulis. terima kasih telah berjuang untuk segalanya. 

11. Pak Tengah N. Barus dan Bibik N. Br Ginting dan buat keluarga penulis semua yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu,yang telah banyak berkorban untuk perkuliahan penulis, yang 

mengantarkan penulis penelitian, memotivasi penulis sehingga skripsi ini cepat selesai. terima 

kasih atas segalanya Tuhan Yesus memberkati 
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12. Dwi Lestari Br Barus dan Theresia Br Tarigan yang telah setia menemani penulis kemanapun 

penelitian tanpa mengenal lelah dalam mendukung penulis. Terima kasih atas segalanya 

semoga Tuhan memberkati sekolah kalian juga agar menjadi orang yang sukses. 

13. Buat abang Bapak Rio Barus beserta keluarga yang telah memberikan tempat tinggal kepada 

penulis selama perkuliahan serta memberi motivasi dan dorongan kepada penulis terima 

kasih atas segalanya 

14. Buat teman Susan Purba teman bertukar pikiran di rumah, Lady Br Barus teman baik, 

Ngerboo Kacaribu yang selalu membuat suasana menjadi heboh, Novita Br Ginting teman 

tukar pikiran, Nova Devita Br Barus teman yang sempat satu kos. semoga Tuhan memberkati 

kita semua. 

15. Rekan-rekan seperjuangan di Kampus, Nijar Silaban, Sella Naomi Sihombing, Rinaldi 

Simatupang, Lifzen Sitanggang dan seluruh teman-teman mahasiswa di Jurusan Pendidikan 

Sejarah kelas ekstensi A dan B stambuk 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tidak 

terasa kita sudah bersama selama kurang lebih empat tahun mudah-mudahan kita semua 

menjadi orang-orang  yang beruntung dan selalu diberkati Tuhan Yang Maha Esa.  

16. Untuk Andri Bawena Perangin – angin teman PPLT di SMP N 1 Kabanjahe sekaligus 

sebagai pengisi hati penulis yang telah banyak memberi motivasi, semangat, dukungan 

sehingga skripsi ini cepat selesai, Terima kasih atas segalanya. 

17. Rekan – rekan PPLT Unimed 2015 di SMP N 1 Kabanjahe, Tawaria br Barus yang terus buat 

ketawa dan lucu, Rida Bangun teman makan sirih, Mentari Tarigan teman cerita – cerita, 

Ifni Tarigan teman masak, Nensy Sembiring Pelawi teman yang baik, Fresenia Siahaan 

teman  cerita – cerita, Netta br Tarigan, Yunika Naibaho seninaku, Merry taman baik, 
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Isnaini, Novrizal patrnerku, Rio, Koori, Muliater, Tangkas, Jeblon, Masda. terima kasih atas 

kebersamaannya selama tiga bulan 

18. Buat Bulang dan Nenek vetran sebagai informan bagi penulis terima kasih atas segala 

pengetahuan yang diberikan kepada penulis Tuhan Yesus memberkati dan semoga kalian 

semua mempunyai umur yang panjang. 

19. Buat abang Atmaja Sembiring sebagai keluarga dan abang stambuk yang telah memberi 

arahan tentang penyusunan skripsi kepada penulis baik berupa buku – buku maupun tempat 

penelitian Terimakasih atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. 

20. Buat abang Fahri yang telah memberikan masukan kepada penulis, memberikan data yang 

berhubungan dengan Judul penulis, Terimakasih atas segalanya. 

akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dan 

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

skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan bagi yang 

membutuhkannya. Tuhan memberkati 

       Medan ,      Agustus 2016 

 

       Sri Ngenana Br Barus 

       3123321053 

 

 

 

 


