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Kata Pengantar 

 Puji Tuhan, penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas 

penyertaan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  Penulis menyadari 

bahwa siapakah penulis dihadapan-Nya dan kebesaran ciptaan-Nya, hanya sebutir 

pasir yang tak berarti di tengah samudera.  

 Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata 

kesempurnaan. Namun, kekurangan terebut bisalah  kiranya menjadi masukan 

yang  bagi penulis untuk memperbaikinya agar pada pembuatan kaya ilmiah yang 

akan datang penulis tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut.  

Penulis juga mengucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang 

tua penulis Mustar Sihaloho dan Rosmauli br. Turnip yang selama ini telah 

mencurahkan kasih sayang mereka yang tiada terhingga. Untuk sema 

pengorbanan dan doa mereka yang tak pernah berhenti mengalir kepada penulis. 

Motivasi yang luar biasa penulis dapatkan ketika mengerjakan skripsi ini. Juga 

kepada kedua adik penulis (Juventus Sihaloho dan Fransisco Sihaloho) yang telah 

banyak membantu dalam hal semangan dan doa. 

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang 

telah banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung selama 

ini kepada penulis yaitu : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syawal Gultom, M. Pd, selaku Rektor Unimed 

2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Unimed 

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

Sejarah 
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4. Bapak Syahrul Nizar S.Hum, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah 

5. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si, selaku Dosen pembimbing yang 

telah banyak memberikan masukan dan nasihat kepada penulis dalam 

penulisan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah 

yang telah memberikan ilmu bagi penulis 

7. Bapak R.Simanjuntak dan pengurus cabang Parmalim Medan yang telah 

banyak membantu penulis dalam penelitian ini. 

8. Bapak ibu informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

diwawancarai oleh penulis dalam rangka pengumpulan sumber pada 

penelitian skripsi ini.  

9. Bang Wanry Lumban Raja selaku Ketua Naposo Parmalim Tunas 

Naimbaru Se-Indonesia yang telah bersedia mendekatkan penulis dengan 

para pengurus cabang dan sekaligus menjadi narasumber. 

10. Rani Sihaloho yang telah bersedia menemani penulis selama penelitian 

dan meminjamkan penulis buku-bukunya.  

11. Kepada teman-teman seperjuangan penulis selama empat tahun ini dan 

penulis harapkan hingga kedepannya. Perjalanan kita masih akan 

panjangkan? Tidak akan berhenti sampai disini Five Girl’s (Eva Bako, 

Jelita Simbolon, Debora Marbun, dan Sister Togatorop). 

12. Kepada teman-teman Pendidikan Sejarah, secara khusus kelas A Reg 2012 

(Wiranda Sihaloho, Cendana Tampubolon, Yosepha Turnip, Sarwendy 
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Sigalingging, Wido Manurung, Niko Hutabarat, Hendro Manik, kak Dina, 

Novika, Dhiah, Kak Neneng, kak Zein, Arifin, Rioby, Nurafni dll). Terima 

kasih untuk kebersamaan kita selama ini baik di kelas maupun di luar 

kelas, semoga kedepannya tercapailah semua cita dan gharapan kita 

kawan. 

13. KTB ku (Kelompok Tumbuh Bersama), Asnidar Silalahi, Okberima 

Lumban Gaol. PKKku Bang Jhontry, dan Kak Sani terima kasih untuk 

dukungan doa dan semangat yang kalian berikan, selamanya aku tak akan 

lupa kebersamaan yang pernah kita alami dalam Vanilla Twilight SG dan 

Abigail’s. 

14. Seluruh Komponen Pelayanan UKMKP UP-FIS, Gembira Manalu, 

Haryati, Nijar Silaban, kak Debora, kak Tetty, dan lain-lain terima kasih 

untuk kebersamaan kita belajar mengenal Tuhan. 

15. Seluruh anggota komisariat GmnI Unimed, Bung Adi, Fauzi, Khafi, 

Sarinah Fera yang telah memberikan pinjaman buku, Sarinah Shela, dll.  

16. Teman-teman PPLT SMK Karya Pendidik Balige 2015 (Praspita, Sela, 

Shely, Novita, Elvima, Jojor, Perawati, Reinaldo, Tokmi, Perdana, Maria, 

Martha, Dina, Lotina) yang telah banyak memberikan perhatian kepada 

penulis selama penyusunan skripsi ini. 

17. Seluruh orang-orang KEREN yang tak dapat ku sebutkan yang aku kenal 

beberapa waktu belakangan ini  maupun yang telah lama. Terima kasih 

telah menginspirasi ku bahwa hidup ini tak hanya berkutat pada diri 

sendiri serta tak sebatas dunia kampus dan rumah. Kesukaan dalam 
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belajar,  kepedulian terhadap lingkungan dan sesama, serta aksi nyata yang 

kalian lakukan itu sungguh KEREN. Semoga, aku pun akan menyusul 

melakukan seperti yang kalian lakukan.  

18. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tak dapat penulis sebutka 

satu per satu, semoga Tuhan Semesta alam membalas semua kebaikan 

kalian dan selalu meberkati kehidupan kita. 

 

 

Medan,    Agustus 2016 

Penulis 

 

Dewi Rohani Sihaloho 


