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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatakan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul 

skripsi ini adalah “Peranan Tambat Bukit dalam Penyebaran Agama Kristen di 

Desa Buluh Awar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang (1867 - 

1930)”. 

 Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan-

kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, 

untuk kesempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari berbagai pihak. 

 Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak baik secara moral, spritual maupun material sehingga skripsi dapat 

tersusun hingga selesai. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Rektor Unimed Prof. DR. Ibnu Hajar Damanik, M.Si beserta 

stafnya. 

2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dr. Restu, MS, Pembantu Dekan, 

beserta seluruh stafnya. 
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3. Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, 

dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas 

bimbingan dan arahan yang Ibu berikan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

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

Sejarah. Terima kasih atas masukan yang bapak berikan dalam rangka 

penyempurnaan skripsi saya. 

5. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi. Terimakasih atas kemudahan, bimbingan, serta ilmu yang Ibu 

berikan kepada saya mulai dari awal hingga penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen penguji utama. Terima kasih atas 

kemudahan, bimbingan dan arahan yang bapak berikan dalam 

penyempurnaan skripsi ini. 

7. Bapak Amos F Karo-karo, S.Sos, M.AP selaku Camat Sibolangit yang 

telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih 

saya ucapkan karena berbagai bantuan yang telah diberikan.  

8. Bapak Obet Bukit selaku Kepala Desa Buluh Awar. Terima kasih saya 

ucapkan atas bantuan yang diberikan di saat peneliti melakukan penelitian. 

9. Ibu Ramlah br Barus selaku Bendahara Moderamen GBKP. Terima kasih 

saya ucapkan atas bantuan yang telah diberikan utnuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Pendidikan Sejarah. 

Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta arahan yang diberikan selama 

peneliti mengenyam pendidikan. 
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11. Keluarga yang selalu peneliti cintai dan sayangi Bapak Pt.Salim Tarigan, 

S.Pd dan Ibu Jujuren Kembaren, S.Pd yang selalu mendoakan, 

membimbing, mengarahkan dan senantiasa ada untuk memberikan 

semangat kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas 

kasih sayang tulus, doa serta dukungan materi yang telah kalian berikan 

kepada peneliti. Cawir metua kam Nande ras Bapa, Ula nai kena rubat-

rubat. 

12. Kakakku tersayang Nova Julia Sari br Tarigan, SH yang selalu mendoakan 

selama penulisan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan 

semoga kelak kita orang jadi sukses sehingga dapat membahagiakan Ayah 

dan Ibu dan menjadi orang sukses di jagat raya.  

13. Adikku tersayang Dwita Sri Bina br Tarigan M.Pd yang selalu 

memberikan  motivasi dan penghiburan hingga skripsi ini terselesaikan. 

Semangat kam turang singuda gelah lit kempu Bulang Tegur si jadi dosen. 

14. Kepada teman kesayangan Peneliti. Mora Hiskia, Hendri Sinurat, Arianja 

Sinaga, Elkana Purba. Terima kasih karena dari awal hingga sekarang 

masih tetap menjadi teman yang bisa mendukung, menerima, memaklumi 

segala kekurangan peneliti serta mau berbagi dalam suka dan duka. 

Kurangi hepi - hepinya coy, tujuan hidup sudah dekat. Seep 

15. Kepada teman-teman Reguler Sejarah stambuk 2008 : Elkana Purba, 

Albert Sembiring, Alqaidir Silian, Lisa Khen, Arief Sembiring dll. Terima 

kasih kepada kalian karena telah memberikan warna selama hampir 4 

tahun ini, saya sangat sayang kalian.  
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16. Kepada teman-teman PPL-T SMA GBKP 2013 : Arnold Hutaguan, Cici 

Angelia, Santika Sihaloho, Mevi Gultom, Mery Cristiani Sagala, William 

Chandra Ginting dll. Terima kasih atas pertemanan selama 3 bulan ini 

semoga kita semua menjadi orang sukses. 

17. Terima kasih kepada saudara satu kos : Suranta Ginting, Eben Ezer, 

Wahyu Lingga, Esron Sinaga, Culture Silalahi. Terima kasih untuk 

pengertiannya selama ini dan dikurangi acara minum tuaknya. 

18. Untuk Sarah br Bukit A,Md yang aku kasihi. Terima kasih untuk semua 

dukungan yang telah diberikan dan yang selalu ada untukku selamanya. I 

Miss You. 

19. Semua narasumber yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan karena tanpa adanya keterbukaan 

serta kerja sama dengan berbagai pihak Skripsi ini tidak akan dapat 

terselesaikan.   

 Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

kita semua. 

 

       Medan,  Maret 2015 

       Penulis 

 

       Andreas Kristian 

       308121018 


