
ii 
 

KATA PENGANTAR 

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

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Danau Toba Dalam Perspektif 

Historis Menuju Destinasi Wisata Dunia”. 

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan 

di Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah 

memberikan bantuan berupa bimbingan, arahan, motivasi dan doa selama proses penulisan tesis 

ni. Ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada : 

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

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

3. Bapak dan Ibu wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

4. Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED dan Bapak 

Syahrul Nizar, M.Hum selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah. 

5. Bapak Tappil Rambe, S.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu bersedia 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, maukan, dan pemikiran 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen pembimbing akademik dan penguji penulis yang 

banyak memberikan bimbingan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahaan. 

7. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku dosen penguji ahli yang telah banyak 

memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 



iii 
 

8. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku dosen pembanding ahli yang banyak memberikan 

pandangan serta masukan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

9. Bapak dan ibu Dosen Pendidikan Sejarah serta tata usaha, terimakasih atas semua ilmu 

yang diberikan selama penulis duduk di bangku kuliah. 

10. Terkhusus kepada keluarga tercinta, yakni Bapak, Ibu, Abang dan Kakak serta Oppung 

dari Ibu penulis yang selalu setia memberikan motivasi, doa, dukungan dari segi materi 

maupun spiritual dan telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat kuliah di 

UNIMED. 

11. Kepada Oppung dari ibu penulis yang selalu setia memberikan motivasi, doa, dukungan 

maupun spiritual dan telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat dikuliah di 

UNIMED. 

12. Kepada Orang yang penulis sayangi D. Hutasoit yang telah memberikan semangat, 

motivasi, doa, dan dukungan dari segi materi maupun spiritual, yang selalu menemani 

penulis serta membantu penulis menjumpai Dosen PS, dalam proses pembuatan proposal, 

menyiapkan berkas Sempro, hingga menjadi skripsi saat ini. 

13. Kepada Bapak/Ibu pegawai di Kantor Dinas Pariwisata, Kantor Tarukim, dan Kantor BPS 

Samosir atas segala bantuan dalam mengurus administrasi dan data selama peneliti 

melakukan penelitian. 

14. Kepada ito angkat penulis yang telah memberikan motivasi, semangat serta dukungan 

dalam proses pembuatan proposal hingga menjadi skripsi. 

15. Sahabat penulis terkasih, teman bertengkar dan teman berbagi cerita sekaligus juga teman 

seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai menyusun skripsi, yakni Bernancy Pane, Sry 



iv 
 

Surabina Br. Sembiring, Yen S. Pasaribu, Tiarma Sianturi, Reni Christina Sinaga, dam 

beby Olivia. 

16. Teman-teman seperjuangan terkhusus di kelas B regular 2013 Pendidikan Sejarah. 

17. Teman-teman satu PPLT SMA Swasta Medan Putri, yakni Yuni Sagala, Lencar Ilham 

Sakti Malau, Maretta Pasaribu, Tulus Sinambella, Cas Cis Boy Tarigan, Ade Florensya 

Ginting, Cut Fildza Rivani, Febry, Giska, Zore, Ulfa, Grace, Aul, Tika, Ayu, dan Mira. 

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasi atas dukungan dan 

doanya. 

Terimakasih atas dukungan yang telah diberikan dengan doa yang tulus dan ikhlas semoga 

amal, kasih dan kebaikan dari semua pihak mendapat pahala yang besar oleh Tuhan Yang Maha 

Kuasa, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan siapa saca yang membacanya. 

 

Medan,     Agustus 2014 

Penulis  

 

 

 

 

Emelda Thesalonika 

NIM. 3133121018 


