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KATA  PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadiran 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” Sejarah Migrasi Etnis Karo Ke Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat “. 

 Dalam menulis skripsi ini penulis sudah berusaha seoptimal mungkin 

untuk memberikan hasil yang terbaik, namun sebagai manusia biasa yang 

memiliki keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu, masukan berupa saran 

serta kritik yang bersipat membangun sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini kelak. 

 Dalam melaksanakan penelitian maupun penulisan skripsi ini , penulis 

banyak mendapat dukungan dan batuan dari berbagai pihak, maka pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

3. Bapak dan Ibu pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

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

Sejarah UNIMED dan Bapak Syahrul Nizar Saragih, S. Hum, MA selaku 

seketaris Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED. 
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5. Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, MS selaku dosen pembimbing skripsi 

penulis yang banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan , pemikiran 

dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Tapiil Rambe, S.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing akademik dan 

penguji penulis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis 

selama duduk di bangku perkuliahan. 

7. Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S. Hum. M.Si sekalu dosen penguji ahli 

yang telah memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Yushar Tanjung , M.Si selaku dosen pembanding ahli yang 

banyak memberikan pandangan serta masukan bagi penulis dalam 

menyampaikan penulisan skripsi ini. 

9. Seluruh dosen yang ada di Jurusan Pendidikan Sejarah dan tenaga 

administasi FIS UNIMED. 

10. Teristimewa Penulis ucapkan terimakasih kepada orangtuaku tersayang 

dan terkasih yang selama ini dengan tulus membimbing dan memenuhi 

semua kebutuhan selama menempuh perkuliahan , Bapak S. Sembiring 

Meliala dan Ibu N. Br. Kembaren. Terimakasih Bapa dan Nande yang 

selalu mendoakan, memberikan semangat bahkan membantu saya 

menyelesaikan penyusunan hasil peneltian. Kepada Kedua abang dan 

adikku yang tiada hentinya memberi semangat : Abdi Molana S. Meliala, 

Pelita Usaha S. Meliala dan Edi Rasmamana S. Meliala. Kepada kedua 

kakaiparku dan keempat ponakan yang selalu mendoakan dan memberi 
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semangat : Yeni Br. Surbakti dan Lias Br. Perangin- angin: Mickhel 

Pratama S. Meliala, Melda Ruthita Vebina Br. S. Meliala dan Dea Ruthita 

Latersia S. Meliala. 

11. Kepada Alm. Bolang Kembaren dan Alm. Iting Tampe Br. Ginting yang 

selalu memberikan nasihat dan memberikan motivasi kepada penulis. 

12. Kepada Alm. Bolang Tetap Sembiring Meliala dan Ndolit Br. Kembaren 

yang selalu memberikan nasihat dan memberikan motivasi kepada penulis. 

13. Kepada Pak Tengah Malanton Simanjuntak dan Mak Tengah Tenang Br. 

S. Kembaren yang selalu membantu dan memberiakan arahan kepada 

penulis. 

14. Kepada  Bapak / Ibu pegawai di kantor BPBD Kabupaten Langkat , 

Kantor Kecamatan Bahorok dan Kantor Kepala Desa kelurahan Pekan 

Bahorok, atas segala bantuan dalam mengurus administrasi dan data 

selama peneliti melakukan penelitian. 

15. Terspesial buat Goldman Agustianus Surbakti “ Kekelengen Kalak” yang 

selalu memberi semangat dan memberi bantuan kepada penulis selama di 

bangku perkuliahan.  

16. Teristimewa buat sahabatku Emelda Thesalonika ( Mamel ) , Yen Sartika 

Pasaribu, Bernanci Pane , Tiarmauli Sianturi, semoga kebersamaan dan 

kedekatan kita tidak hanya sebatas masa pengerjaan skripsi tetapi berlanjut 

sampai kita sukses dan mati bersama. 
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17. Terspesial buat sahabatku dan teman kemana- mana Rio Sanggarita 

Bancin ”Bakune Ko” yang selalu setia menemani dan memberikan 

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

18. Sahabat penulis seluruh kawan – kawan kelas B Reguler 2013, Donny, 

Galang, Albert, Bastian, Rumata, Willy , Daut, Firdaus, Aslim, Fikri, 

Fii,Rheo, Rinal, Fajar, Taufik,Daniel, Bernanci Pane, Anggun, Tiar, 

Melda, Hilda, Evi, Gisell, Ela, Habni, Fitri, Rehan dan masih banyak lagi 

yang tidak dapat disebutkan dalam skripsi ini. 

19. Kepada seluruh teman- teman PPLT sekolah “ Prayatna Medan” yang 

selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. 

20. Kepada Bapak S. Kembaren yang sudah memberikan informasi dan 

membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini. 

21. Kepada seluruh Staf Pegawai Kantor Kecamatan Bahorok yang 

memerikan bantuan dalam pneulisan skripsi ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan selalu 

melimpahkan berkat dan angerah kepada kita semua. Amin.  

Medan,   Januari 2017 

Penulis, 

 

Sri Surabina Br. S 

NIM. 3133121053 


