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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 

berkat, anugerah serta kasih-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Erupsi Gunung Sinabung Sebagai Destinasi Wisata Di Kabupaten 

Karo”.  

 Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. Penulisan menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak ditemui 

kekurangan yang harus diperbaiki, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, 

kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis 

menerima segala masukan baik itu berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun demi 

perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

 Berkat bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, sehingga saya 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan kerendahan hati, saya sebagai 

penulis sangat mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu 

dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

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

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

stafnya. 

 Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Ketua Jurusan, Bapak Syahrul Nizar, M.Hum 

MA selaku sekretaris jurusan yang membantu administrasi dalam penyelesaian skripsi 

ini. 
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 Bapak Drs. Ponirin M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis mengucapkan terima 

kasih sebesar-besarnya atas masukan dan kemudahan yang telah bapak berikan kepada 

penulis mulai dari proses penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi. 

 Bapak Tappil Rambe S.Pd M.Si selaku dosen penguji dan juga  sebagai dosen 

Pembimbing Akademik serta sebagai penguji utama yang telah banyak membantu 

memberikan motivasi dan masukan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa 

Pendidikan Sejarah dan penulisan skripsi ini. 

 Ibu Dra.Lukitaningsih, M.Hum selaku dosen penguji yang telah banyak memberi 

masukan bagi penulis. 

 Dr. Hidayat, M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak memberi masukan bagi 

penulis. 

 Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

 Bapak tercinta S.M Sihombing dan Mamak tercinta R. Simamora atas jerih payah dan 

pengorbanannya selama ini membimbing menasehati dan mendidik penulis agar dapat 

menyelesaikan studi ini dengan baik. Dengan rasa hormat yang paling dalam penulis 

mengucapkan terima kasih karena telah banyak berkorban buat penulis dan memberikan 

doa dan semangat serta bantuan materi dan spiritual sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini sepenuhnya penulis persembahkan untuk kedua 

orangtua, bapak dan mamak. 

 Untuk adik-adikku, Susilawati Sihombing (yang akan segera S.Km, berjuanglah adinda 

raih bintang mu segera !), Boy Tua Sihombing yang membantu ketika penulis melakukan 



iv 
 

penelitian di lapangan (berjuanglah adinda!) dan untuk siappudan, Abisay Sihombing, 

terimakasih untuk semua doa dan  motivasi selama penyelesaian skripsi. 

 Untuk Keluarga Besar Sihombing dan Simamora, untuk Oppung Boru E. Marbun, bou 

dan amangboru Arta Simamora, dan Pak Tuo dan Mak Tuo Bram Sihombing, 

terimakasih untuk dukungan doa dan dukungan bagi penulis selama perkuliahan. 

 Untuk sahabat-sahabat terbaikku, Dwi Rizky Adelina, Ellanda Fitri, nde ribu Frieda br 

Perangin-Angin, dan nde iting Susan Yolanda br Ginting, dan Alm.Elvi Rezeki (Kita 

tetap DEELFRISA). Terimakasih untuk masa-masa yang kita lewati di perkuliahan ini. 

Bersyukur, berterimakasih dipertemukan dengan orang-orang yang penuh kegilaan. 

Terimakasih sudah menjadi korban tempat curahan pikiran dan kebersamaan kita selama 

perkuliahan. 

 Kepada teman-teman A REGULER 2012  yang menjadi teman seperjuangan  

kebersamaan dalam penyelesaian studi. Untuk Pak Komting Imam Suharyadi, dan bebeb-

bebebku Bayu Satria , Hendro Manik, Niko Hutabarat, Wido Manurung, Sarwendy 

Sigalingging, Wiranda Sihaloho, Tulang Arifin Manurung, Rioby Tarigan, Damson 

Silaban, Omy Rahmayani, Novika, Cianku Siti Mada, Bebeb Zein Hasanah, Kak Neneng 

Sudarmi, Kak Dyna Hutagaol, Dek Tria Ayumi, dan beb Dhiah Ristanti, Yosepha Turnip, 

Cendana Tampubolon, Desi Ratnasari, Yeni Irmalia, Nurafni, Amliansyah, Jatmiko,  

terimakasih sudah saling memberikan motivasi dan kebersamaan selama kurang lebih 4 

tahun. 

 Kepada teman seperjuangan dalam penyelesaian skripsi Princess Wahyu Rahmadani, 

mari menatap masa depan ! 
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 Kepada teman-teman PPLT 2015 SMA Methodist Berastagi, terkhusus Hanna M. 

Ginting, si kitik Yovita, Novera Sebayang, Hermonista dan Karin Cibro. 

 Kepada Pak Marison, Kepada Pusat Informasi Tourist Berastagi yang telah membantu 

banyak dalam memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini. 

 Kepada Bapak Akor Malem Ginting ( Kasubbag Keuangan ) dan Bapak Drs. Karia Bakti 

Karo-Karo (Sekretariat) dan seluruh staff pegawaian Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kabupaten Karo yang telah membantu membrikan informasis serta data-data untuk 

kelengkapan skripsi ini. 

 Kepada Keluarga Besar GSJA Trinity Berastagi, Trinity Youth Fellowship dan Remaja, 

terkhusus untuk Bapak Gembala Sidang Pdt. G. Silaban, terimakasih sebesar-besarnya 

untuk doa dan dukungan kepada penulis hingga saat ini. 

 Kepada orang terkasih yang telah memberikan waktu, motivasi, dan semua hal yang 

mendorong saya untuk menyelesaian skripsi ini. 

 Kepada teman, kakak, dan abang kost 525 Padang Bulan, Rianty Simbolon, Bang David, 

Bang Zul, Kak Ria, Kak Ira terimakasih buat perhatian dan semangat yang kalian 

berikan. 

 Kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu per satu dalam tulisan 

singkat ini, yang mana telah memberikan dukungan, waktu dan doa sehingga skripsi ini 

terselesaikan.  

 Akhir kata terima kasih penulis ucapkan atas semuanya yang telah kalian berikan 

selama ini. Semoga kasih Allah Bapa senantiasa selalu melingkupi kemanapun 

melangkah.  
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  Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peningkatan dan 

pengetahuan serta wawasan kita. Terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

Medan,  Agustus 2016 

 

 

 

 

   Lely Susana Sihombing 

     NIM. 3123121030 


