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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis sampaikan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 

kasih dan karuniaNya sehingga penulis skripsi yang berjudul “Pemekaran Pakpak Bharat 

Tahun 2003-2016 di Provinsi Sumatera Utara” dapat diselesaikan. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

Pendidikan pada jurusan sejarah FIS UNIMED. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak 

menemui kesulitan, namun berkat bimbingan Bapak dosen Pembimbing. Bapak dan Ibu 

dosen, motivasi yang diberikan rekan-rekan serta doa dan kasih sayang dari Ayahanda, 

Ibunda dan keluarga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, atas terwujudnya tulisan ini 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

 Tuhan Yesus yang senantiasa berikan jalan yang terbaik buat saya, hingga 

akhirnya harapan saya untuk menyelesaikan skripsi ini selesai. 

 Bapak Prof. Drs. Syawal Gultom M.Pd sebagai Rektor Unimed 

 Ayahanda tercinta J.Tinambunen dan Ibunda tersayang St .R.Berutu ST.h atas 

segala jerih payah dan pengorbanannya selama ini membimbing dan 

menasehati ananda agar dapat menyelesaikan study ini. Tiada yang bisa 

ananda berikan kepada kalian, hanya skripsi ini wujud harapan dan doa kalian 

selama ini untuk ananda. 

 Terkhusus untuk kakek dan nenek saya, P. Berutu dan R. Manik terima kasih 

buat nasehat, bimbingannya selama ini. 

 Terimakasih juga buat adek saya Riana Febrina Tinambunen, Sapri Suhendri 

Tinambunen, dan Rina Winarti Tinambunen atas hiburan yang kalian berikan 

cukup membuat saya semangat dalam menyususn skripsi ini. Walaupun kalian 

hanya mengganggu konsentrasiku tapi kalian adalah sumber inspirasi buat 

skripsiku. 
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 Terimakasih juga buat N. Bancin  yang selalu setia menemani saya selama 

melaksanakan penelitian. 

 Buat PPLT dan Guru SMP N 4 balige, Ari, santy, bg. Indra, Leo,  lady, 

Royarti, Mesak, Ronggur, Mando, Kartini, Beta, Gilbert, Joko. Dan 

terkhususnya kamar coubella Florida, Katarina, Maria, Prima, Senty, Nopi. 

 Buat teman saya Romauli Tobing yang selalu setia menemani dan membantu 

saya dalam menyusun skripsi. 

 Teman sekelas Echa, Nani, Ade, Dian, Nurul, Yanti, Sela, Fakhri, Juda, 

Daniel, Lifjen, Supardi, Khotbah, Fauji, Husnul, Wahyu, Lotsaputra, Janita, 

Amed, Sringenana, Nijar, Iqbal, Rio, Riky, Sigit, Yasri, Uci, Novri, Duma, 

Nurmala, Regina dan semua kelas Ekstensi 2012 

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

 Bapak Tappil Rambe, M.Pd selaku Dosen pembimbing Skripsi saya yang telah 

banyak membantu dan memberi masukan kepada peneliti. 

 Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Ketua Jurasan Pendidikan Sejarah. 

 Ibu Dr.Samsidar Tanjung, M.Pd Dosen Pembimbing Akademik dan Penguji 

yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi peneliti selama perkuliahan. 

 Ibu Dra. Flores Tanjung, MA dosen penguji atau pembanding utama yang 

banyak memberi inspirasi bagi peneliti. 

 Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku pembanding bebas yang telah banyak 

memberi masukan untuk penyempurnaan skripsi peneliti. 

 Dosen-dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah, yang telah memberikan ilmu dan 

pengalaman kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan di Universitas 

Negeri Medan. 
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 Bappeda Kab Pakpak Bharat, Bapak Drs.Viktor H.Sinamo yang telah 

memberikan saya izin penelitian. 

 Bapak Yustinus Sembiring Kepala BPS Pakpak Bharat yang telah 

memberikan saya izin penelitian. 

 Ibu Basa Manik sekretaris Camat STTU Julu yang telah memberikan saya izin 

penelitian. 

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepad pihak-pihak yang telah 

membantu dan jika ada pihak terlewatkan mendapatkan ucapan terimakasih, peneliti meminta 

maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan 

menjadi bahan  masukan bagi yang membacanya, khusunya di Fakultas Ilmu Sosial. 
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