
KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan 

anugerahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dengan judul 

“Perkembangan Yayasan Alpha Omega di Kabanjahe Kabupaten Karo 

(1988-2013)”.  

 Dalam menulis Skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin 

untuk memberikan hasil yang terbaik, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun dalam hal penyajian. Oleh 

karena itu, masukan berupa saran serta kritik yang bersifat membangun sangat 

penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.  

 Keberhasilan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidak 

terlepas dari pihak-pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang 

berupa saran, kritik, serta dorongan dengan maksud untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik supaya skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan baik dari diri sendiri dan pembaca lainnya. Untuk itu sudah 

selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

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

Negeri Medan.  

2. Bapak Dr. H. Restu, MS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan.  

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan.  



4. Ibu Dra. Flores Tanjung,MA selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah dan 

sebagai dosen penguji.  

5. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Penguji.  

6. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, 

masukan,kritik, pemikiran dan motivasi kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

7. Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku Dosen Penguji, terima kasih atas 

masukannya.  

8. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis ,Bapak ku J. Ginting dan 

mamak ku K. Br Surbakti terima kasih atas doa, dukungan, biaya, 

bimbingan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama 

perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai hingga penulis dapat 

meraih gelar Sarjana Pendidikan. Semuanya ini penulis persembahkan 

buat Bapak dan Mamak ku tersayang.  

9. Kepada kakak-kakak penulis, Deswenty Natalia Br Ginting, A.md, Meliza 

Ayu Br Ginting/Boy Fernando Sembiring dan adik-adik penulis, Samuel 

Ginting dan Riza Agus Priani Br Ginting terima kasih penulis ucapkan 

buat kalian atas dukungan dan masukan yang diberikan kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  



10. Buat Karo ku, Kak Finka Nora Br Surbakti yang telah bersedia 

meminjamkan kameranya kepada penulis dan semua keluarga besar 

penulis, terima kasih atas semua dukungan yang telah kalian berikan.  

11. Kepada seluruh informan penulis dari semua pihak Yayasan Alpha 

Omega, guru SLB Alpha Omega dan Masyarakat.  

12. Kepada Andri Barus terima kasih sudah sabar menghadapi penulis selama 

4 Tahun lebih kebersamaan kita. Terima kasih juga buat semua dukungan, 

semangat, arahan, masukan, dan bimbingan yang telah diberikan kepada 

penulis selama ini, mulai dari masalah perkuliahan yang dihadapi penulis, 

awal penyusunan proposal, proses penelitian hingga penyusunan skripsi 

ini selesai sampai penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 

Semoga kedepannya segala cita-cita dan harapan kita bisa kita raih. 

Semoga Kam juga bisa cepat menyusul menjadi Sarjana Pendidikan. 

Semangat ya Mama Karo ku.  

13. Buat sahabat penulis Sen ku Oktavia Veronika Br Ginting, SE, Tetty Br 

Sitepu, Amd, Nova Sari Br Sembiring(Boncel), Sen ku Vivi Tri Nova Br 

Ginting(Vicuz).   

14. Sahabat dan sekaligus teman seperjuangan penulis Kelas A-Reguler 2010, 

Agustinus, Aina, Arinda, Ari, Ayu, Berkat, Boy, Budi, Candra, Iqbal, 

Dedi, Dilla, Dora, Ekalia, Edo, Elya, Eros, Evan, Fatwa, Febri, Ferry, Fitri, 

Flora, Frianko,Hadi, Hesri, Hestya, Hotresly, Indah, Indri, Irmayani, 

Jarahman, Josrai, Juliar, Junita, Mariya, Muna, Naomi, Nelly, Nirwan, 

Normayani,Putri, Rina, Rio,Rima, Muslim, Sugi, Susi, Tono, Windah, 



Yosep, Zulherman. Khusus buat Rodearni makasi banyak buat bantuan 

selama perkuliahan, doa, dan dukungan-Ndu selama ini y nak De. Sukses 

buat kita semuanya.  

15. Teman-teman satu PPL di SMP N 5 Lima Puluh, Cantika, Risna, Rizka, 

Helvi, Dewi, Lyla, Lailan, Nova, Delita, Melisa, Ami, Karunia, Dani, 

Elvin, Pardi, Mahmud, Ali, Midi, Sahrul. Terima kasih atas segala 

kebersamaan dan dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis. 

Semoga kita dapat meraih segala kesuksesan yang kita impikan.  

Skripsi ini bisa terselesaikan berkat doa, dukungan dan bantuan dari semua 

pihak. Kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan 

namanya satu persatu penulis ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pembaca. Penulis minta maaf atas kekurangan dan keterbatasan pada skripsi ini. 

Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi pada penelitian 

selanjutnya.  
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