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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan 

karuniaNya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Penulis menyusun skripsi ini guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Pendidikan, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Medan. Dalam rangka memenuhi tugas tersebut dan didorong oleh keinginan 

penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman maka penulis 

menyusun skripsi yang berjudul “Perkembangan Pasar Tradisional Balairung 

(Onan Balerong) Di Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.” 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala. Penulis selalu berusaha semaksimal mungkin didalam 

menyelesaikan skripsi ini walaupun penulis menyadari bahwa masih memiliki 

kekurangan didalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan agar para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang 

bersifat membangun untuk melengkapi skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan 

yang dihadapi, namun berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dukungan dari 

keluarga serta sahabat-sahabat penulis akhirnya skripsi ini selesai, walaupun 

masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin sekali 

kembali mengucapkan “mauliate tu dainang pangintubu na tongtong 

manghaholongi hami anakkon na” T. Br Simangunsong  dan almarhum “damang 

parsinuan” K. Siahaan yang telah bersusah payah membesarkan, mengasuh, 

mendidik, serta memotivasi penulis secara moril maupun materil dengan sabar, 
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penuh perjuangan dan kasih sayang serta selalu mendoakan penulis sehingga 

dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan kepada: 

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

Medan. 

2. Bapak Dr. H. Restu, M. S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

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

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

Sejarah 

6. Bapak Drs. Ponirin, M. Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang 

telah banyak membantu penulis didalam menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih buat pemikiran – pemikiran bapak yang telah merubah beberapa 

pemikiran penulis.  Terimakasih juga buat bimbingan, arahan, dan masukan - 

masukan yang selama ini diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi 

ini. 

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

penguji penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada 

penulis selama masa penyusunan skripsi ini maupun perkuliahan. 

8. Bapak Dr. Hidayat, M. Si. selaku Dosen Penguji Ahli yang telah banyak 

memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 
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9. Ibu  Dra. Lukitaningsih, M. Hum. selaku Dosen Pembanding Bebas yang 

banyak memberikan pandangan serta masukan bagi penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

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

semua ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan 

11. Kepala Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Toba Samosir 

beserta stafnya, dan para Narasumber. Terimakasih atas bantuan dan segala 

informasi yang dibutuhkan oleh penulis baik data tertulis maupun hasil 

wawancara. 

12. Ketiga saudara/i penulis yang terkasih Bang Naldo Siahaan, Kak Dewi 

Siahaan, dan Dek Sari Siahaan, terimakasih penulis ucapkan kepada kalian 

atas dukungan dan kasih sayang yang sudah kalian berikan kepada penulis 

sehingga penulis semakin bersemangat menyusun skripsi ini. 

13. Kawan – kawan seperguruan penulis keluarga besar A Reg 2010, Agustinus, 

Budi, Mariya, Berkat, Nelly, Yosef, Tono, Rio, Jarahman, Arinda, Iqbal serta 

yang lainnya. Tidak lupa juga seluruh abang/kakak stambuk, adik - adik 

stambuk, teman - teman satu PPL SMK SW GKPS 2 P. SIANTAR, 

Bapak/Ibu dan kawan - kawan satu kos. Terimakasih atas segala kebersamaan 

dan dukungan yang selama ini pernah diberikan kepada penulis. Sukses buat 

kita semua. 

Skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak 

termasuk juga kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 
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namanya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini 

bisa bermanfaat bagi pembaca semua. 

 

Medan,     Maret 2015 

Penulis  
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