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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas berkat serta rahmatNya, Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul ”Falsafah 

Hamoaon,Hagabeon,Hasangapon Terhadap Kehidupan Masyarakat Suku Batak 

Toba Dipangururan Kabupaten Samosir”. Adapun tujuan Skripsi ini disusun 

yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala 

dan masalah. Namun penulis terus berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini 

dapat selesai dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan.Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan agar para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang 

bersifat membangun untuk melengkapi skripsi ini.

Didalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi 

beberapa kendala namun berkat bantuan, bimbingan, dukungan dan kerjasama 

dari berbagai pihak, kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk 

itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan menjadi tempat curahan 

penulis untuk meminta pertolongan dari semua permasalahan. Penulis sadar 

bahwa berkat pernyertaanNya, maka skripsi ini dapat diselesaikan (Terima 

Kasih Tuhan).

2. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si. selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan.
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3. Bapak Dr. H. Restu, MS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Serta Bapak dan 

Ibu pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial.

4. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Dan 

bapak Drs.Yushar Tanjung,M.Si selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah.

5. Ibu Dr.Samsidar Tanjung,M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi penulis, 

terima kasih atas segala bantuan, motivasi serta bimbingan ibu yang begitu 

banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis,M.Si selaku dosen pembimbing akademi 

penulis dan penguji. Terima kasih atas bimbingan ibu dari awal perkuliahan 

sampai akhir perkuliahan, kritikan dan masukan yang sangat membangun 

untuk penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Dra. Lukitaningsih,M.Hum selaku penguji ahli dan Bapak Drs. Ponirin, 

M.Si selaku pembanding bebas yang telah bersedia memberikan arahan dan 

masukan yang banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah serta tata usaha, terimakasih atas 

semua ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.

9. Kedua orang tua penulis khususnya, Bapak ku tersayang K.Simbolon dan 

mama ku tercinta R.Limbong terima kasih atas semua yang telah kalian 

berikan kepada anak mu ini.You’re my hero mom and dad. Dan juga kepada 

kakak ku Desyana Simbolon dan adik-adik ku dewiana simbolon dan juga 

putra simbolon terima kasih untuk motivasi dan semangat yang kalian berikan 

selama ini.

10. Spesial buat kekasih ku Elya Mayasari Hutasoit,terima kasih ya hasian.sudah 

banyak memberikan bantuan baik itu tenaga,pikiran,dan juga materi yang 
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udah capek-capek datang ke samosir untuk menemani ku penelitian.dan 

sampai skripsi ini selesai hasian memang selalu menemani aku.terima kasih ya 

sayang ku.semoga hasian makin sukses kedepannya.I love u so much Honey.

11. Semua teman A Reguler 2010, teman sekelas dan teman seperjuangan semasa 

kuliah terutama apparaku evan udah ikut membantu penulis penelitian dan 

juga teman-teman yang lain atas canda, tawa, duka, kebersamaan, 

kekeluargaan yang begitu melekat di hidup penulis.

12. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan untuk semua teman-teman PPLT 

SMAN 1 PEGAJAHAN

13. Para Informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara 

pada sela-sela kesibukannya. Juga tak lupa penulis ucapkan terima kasih 

kepada Bapak Camat Pangururan, Bapak Sekretaris camat,dan juga staf BPS 

kabupaten Samosir dan Yang telah memberikan izin meneliti,  Penulis 

mengucapkan banyak terima kasih karena atas kerjasama dan bantuannya 

penulis dapat menyusun skripsi ini. Juga kepada masyarakat yang telah 

banyak membantu penulis dalam memperoleh data demi penyempurnaan 

skripsi ini.
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Skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak 

termasuk juga kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu 

namanya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini 

bisa bermanfaat bagi semua pembaca.

Medan,     Februari 2015
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