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KATA PENGANTAR 

 Segala puji  dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. Dan hanya 

melalui penyertaan-Nya penulis dimampukan menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Sejarah Kota Pangururan”. 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, baik dari cara penulisannya, penggunaan tata bahasa 

bahkan dalam penyajiannya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati 

penulis  menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Begitu banyak 

pihak yang terlibat mendukung dalam penulisan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis sepatutnya mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya, antara lain kepada: 

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

Medan. 

- Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

- Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis. 

Terimakasih untuk bimbingan dan semua masukan yang telah Bapak 

berikan yang sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

- Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik 

penulis. Terimakasih untuk arahan serta bimbingan yang selalu diberikan 

kepada penulis selama masa perkuliahan. 

- Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku Dosen penguji atau pembanding bebas 

yang banyak memberi inspirasi bagi peneliti. 

- Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku Dosen penguji yang banyak memberi 

inspirasi bagi peneliti. 

- Seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Unimed khususnya Jurusan 

Pendidikan Sejarah yang selama ini telah mentransferkan ilmunya dengan 

senang hati kepada penulis. 
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- Terimakasih kepada semua informan yang telah membantu,  bersedia 

meluangkan waktu, dan menyumbangkan pemikirannya kepada penulis. 

- Ayahanda tercinta Hasiholan Marbun dan Ibunda tercinta Magdalena 

Siallagan. Mereka adalah pahlawan terhebat dalam hidup penulis. Terima 

kasih untuk kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang selalu 

diberikan. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. 

Dan tak lupa juga kepada saudara  penulis Enansya Marbun, Rolexton 

Manurung,  Elfrida Marbun, Jaya Ambarita, Enjel LT Marbun, Rejekinta 

Marbun, Fraude Marbun, Elfonsyah Marbun dan Glenn Alvaro Manurung. 

Semoga pengorbanan kedua Orang Tua kita tidak sia-sia dan semoga kita 

bisa membahagiakan mereka selalu. 

- Kak Nova Situmorang dan bang Moren Naibaho. Terimakasih untuk 

tempat tinggal yang diberikan selama penulis mengadakan penelitian.  

- Sahabat-Sahabat penulis di Five Girls (Eva Susanti, Jelita Simbolon, Sister 

Togatorop dan Dewi Sihaloho). Santi Malau dan Waty Sitanggang 

- Teman satu kelas penulis Reguler A 2012. Terima kasih untuk 

persahabatan selama perkuliahan. 

- Terimakasih kepada Josef Leon Pinsker yang telah memberikan semangat 

dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

- Keluarga Cemara Kak Desy Sitanggang, Kak Renyta, Kak Siska, Novela, 

Bang Tunggul, Bang Nuel, Jody, Indra, Merdeka, Akung, Manri, Helpin, 

Anto. Semoga Tuhan menyertai kita senantiasa.  

- Teman-Teman PPL SMANDU LUPA (SMA N 2 Lubuk Pakam). Teman-

Teman di GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) 

- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.  
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