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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

berkat dan kasih karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menjadi salah satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyusun skripsi guna 

menyelesaikan perkuliahan dan mendapat gelar sarjana. Untuk memenuhi syarat 

tersebut diatas penulis menulis skripsi dengan judul “Perkembangan Museum 

Karo Lingga di Desa Lingga Kabupaten Karo”.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari sempurna, baik isi, tekhnik penelitian, maupun nilai ilmiahnya, mengingat 

adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang telah membantu selama 

penyusunan penulisan Skripsi ini. Adapun penulis sampaikan rasa terima kasih, 

kepada: 

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

Medan. 

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

 Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah dan juga selaku Dosen penguji atau pembanding utama yang 

banyak memberi masukan kepada penulis. 

 Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A sebagai Dosen Pemimbimbing Skripsi yang 

telah sabar membimbing juga banyak membantu dan memberi masukan 

kepada penulis. 

 Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

penguji yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi penulis selama 

masa perkuliahan. 

 Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari M.S  selaku Dosen penguji atau 

pembanding utama yang banyak memberi masukan kepada penulis. 
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 Bapak Syahru Nizar Saragih, M.Hum, M.A selaku sekretaris Jurusan di 

Pendidikan Sejarah 

 Kepada Dosen-dosen Jurusan Pendidikan Sejarah, terima kasih atas ilmu 

yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan 

 Kedua orangtua saya J. Ginting dan S.U. br Tarigan, Ayahanda dan Ibunda 

yang sangat saya cintai dan kagumi, yang telah memberikan doa, yang 

selalu menyayangiku, karena doa dan restu mereka penulis bisa menjadi 

seperti saat sekarang ini dan sampai pada akhir untuk menyelesaikan studi 

dalam perkuliahan. Skripsi ini sengaja ananda persembahkan sebagai bukti 

bahwa ananda telah menyelesaikan amanat yang ayah dan ibu berikan 

kepada ananda. Kiranya Tuhan selalu melimpahkan berkat dan rejeki 

kepada mereka. 

 Buat kakak dan adik penulis, Dewi Maya Sari, Amd. Keb  dan Imanuel 

Munte yang telah banyak memberi penulis dukungan dan semangat 

semasa proses penulisan skripsi ini.  

 Bapak Tersek Ginting terimaksih penulis sampaikan kepada beliau yang 

telah memberikan masukan masukan ilmu dan semangat kepada penulis. 

 Kepada keluarga besar penulis yang walaupun terpisah jarak tetap 

memberi dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis selama 

perkuliahan, penelitian, sampai pengerjaan skripsi. 

 Bapak Serpis Ginting dan selaku kepala desa yang telah banyak membantu 

memberikan bahan-bahan bagi peneliti. 

 Bapak Tenangta Ginting dan selaku sekretaris Museum Karo Lingga yang 

telah banyak membantu memberikan bahan-bahan bagi peneliti. 

 Buat temen-teman yang telah membantu dan menyemangati peneliti 

selama proses pengerjaan skripsi terkhususnya untuk untuk Oktania 

Simamora, Bincar Mouridc Posman Tampubolon, Suci Andari Fitri dan 

teman-teman seperjuangan lainnya di kelas B reguler 2012 dan teman 

seangkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah 

menjadi bagian hidup saya. 
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 Rekan-rekan PPL-T 2015 di Yayasan Pendidikan GBKP, terima kasih buat 

teman-teman PPL SMP (Tika, Ika, Nia, Irma, Leni, Darmina, Dedy, dan 

Ayakimo) dan PPL SMK GBKP (Billi, Febrin, Fras, Adi, Abdi, Martin , 

Chandra, Wilson, Elsa, Rista, Iren, Mince, dan Nova) masa-masa bersama 

kalian di YPK Gbkp tidak akan pernah saya lupakan.. 

 Teman-teman Imka Rudang Mayang Unimed, Ibu Rehbungana dan Imka 

Arih Ersada Fis Unimed terima kasih telah menjadi keluarga bagi saya, 

buat dukungan, perhatian, dan penghiburan yang kalian berikan diasaat 

saya pada saat-saat sulit 
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