
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur yang sebesar-besarya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

kasih setianya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penulisan 

skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap 

mahasiswa guna menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat menyandang gelar 

Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan 

(Medan). Dan guna untuk memenuhi syarat tersebut, penulis membuat sebuah 

skripsi yang berjudul “PERKEMBANGAN AGAMA KRISTEN 

PROTESTAN DI DESA TANJUNG MBELANG KECAMATAN 

TIGANDERKET KABUPATEN KARO (1962-2013). 

Sebelumnya penulis ingin mengucapakan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada Ayahanda (Terbit Kaban) dan Ibunda tercinta (Jenabta 

Tarigan)  yang selalu setia menjadi motifator bagi penulis, mendorong, mendidik, 

menasehati dan membantu penulis dengan sabar dalam segala hal. Membantu 

dalam doa maupun materi dalam penyelesaian skripsi dan dalam banyak hal 

lainnya. Kalau ada ucapan diatas terimaksih itulah yang akan saya ucapkan 

kepada kedua orangtua saya. Tapi hanya ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya dapat saya ucapkan. Semoga Bapak/Ibu sehat selalu dan panjang umur 

dan selalu dalam lindungan Tuhan. 

Dalam melaksanakan penelitian ini maupun dalam menyelesaikan skripsi ini 

penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih pada: 



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

Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Restu M.S, selaku Dekan dan seluruh citivas akademik 

Fakultas Ilmu Sosial UNIMED 

3. Ibu Flores Tanjung  selaku ketua jurusan pendidikan sejarah yang sangat 

baik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh 

kelemahlembutan. Penulis doakan semoga Ibu selalu diberi Tuhan 

kesehatan. 

4. Bapak Dr. Hidayat, M.Si, selaku sebagai dosen Pembimbing Skripsi, 

yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya serta 

memberikan motivasi pada penulis untuk lebih baik lagi. Semoga Tuhan 

membalas semua kebaikan Bapak kepada kami selaku mahasiswa 

bimbingan Bapak. 

5. Ibu Dra. Lukitaningsih,M.Hum,  selaku  Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis 

selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

Terimakasih atas dukungan dan waktunya untuk membimbing penulis 

selama perkuliahan. Semua ilmu yang Ibu beri pada saya akan saya ingat 

dan akan saya teruskan kepada generasi selanjutnya.  

6. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis,M.Pd  selaku  Dosen Ahli Pembanding 

Utama skripsi penulis yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan 



masukan yang membangun pengetahuan dan semangat bagi penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Bapak Drs. Ponirin, M.Si  selaku Dosen Pembanding Bebas yang sudah 

banyak juga memberikan masukan dan saran bagi penulis agar penulisan 

skripsi ini baik dan selesai dengan nilai yang baik. Dengan kelembutan 

Bapak mengajarkan saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi 

ini.  

8. Seluruh Dosen-dosen dan Staf administrasi di Jurusan Pendidikan 

Sejarah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah 

kalian berikan kepada penulis, selaku mahasiswa di Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

9. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan keluaraga besar 

terkhusus ibuda tercinta Jenabta br.Tariga, Ayahanda tercinta Terbit 

Kaban dan Abangda tercinta Richard.B.Kaban, Rezha Agungta Kaban 

serta Adinda tercinta Rully Hartanto Kaban dan Roy Christian Kaban 

yang selama ini telah banyak membantu dalam segala hal dan memberi 

perhatian, dukungan, masukan dan motivasi, materil kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.  

10. Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan buat adik-adik 

pelepas suntuk, Endi Haganta Sinulingga dan Inten Sania Sinulingga, 

teman-teman suntuk penulis (Desti dan Fitri), yang mau menemani 

penulis ketika suntuk dan mendengarkan segala keluh kesah yang 



penulis alami. Serta masukan dan bantuannya selama ini sehingga 

skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. 

11. Terima kasih bayak yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan buat Nila 

Sartika Tanjung, Valentian Debora Sembiring, Maria Debora Manalu 

Treboy Nababan, Marihot Sianturi, Jonatan Parhusip Buat teman-teman 

yang telah memberi masukan, meninjamkan buku dan memberikan 

dukungan yang luar biasa serta dan penyemangat dikala susah. 

12. Terima kasih banyak penulis ucapkan juga kepada sahabat yang tiada 

duanya Idawati Lumban Gaol dan Azlisa Helmi yang selalu memberi 

dukungan dan penyemangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat 

waktu. 

13. Terima kasih buat teman-teman seperjuangan kelas EKSTENSI 

Stambuk 2010 (ESJA), Azlisa, Ida, Hartini, Fahrunisya, Valen, Nelita, 

Debora, Nila, Rita, Yosi, Nurul, Sherli, Nani, Tuti, Cueno, Gea, 

Marihot, Jonathan, Adam, Ardi, Sahatma, Rades, Reinhard, Treboy, 

Chandra, Ahrasani, Ary, Deli, Devi, Saulina, Putri, Deva, Novi, Novia, 

Asima, Emmy, Rizky, Aryani, Evi, Ester. Terima kasih atas segala 

pengalaman yang telah kita alami bersama-sama selama kita menjalani 

perkuliahan dan semua pengalaman yang kita alami takkan pernah 

terlupakan. Sukses buat kita semua. 

14. Terkhusus buat “Hello Ladies”, penulis, Azlisa, Ida, Nisya, Valen, 

Nelita, Debora, Nila. Terima kasih penulis ucapkan buat kerbersamaan 



kita selama ini. Sebagai teman curhat, teman jalan-jalan, teman tertawa, 

dan sebagai sahabat disaat ada masalah. 

15. Terima kasih penulis ucapkan buat teman seperjuangan Elvianto, 

Juliana, Rini, Maria Debora Manalu, Hestia, Ayu, Mona yang selalu 

menunggu dan berbagi kesedihan dan mencari jalan keluar serta saling 

menghibur disaat menunggu hasil bimbingan.  

16. Dan semuanya yang telah membantu penulis terimakasih. 

Skripsi ini bisa terselaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak. Dan 

kepada teman-teman dan pihak yang tidak bisa sebutkan satu-persatu namanya. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa 

bermanfaat bagi semua pembaca. 

 

Medan,   Desember  2014 

 

Ruth Topanta Kaban 
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