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KATA  PENGANTAR 

Terimakasih kepada Alam Semesta yang selalu berbelas kasih sehingga  

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dengan judul ” Eksistensi 

Tanah Adat Di Wilayah Adat Nagasaribu Desa Pohan Jae Kabupaten Tapanuli 

Utara“. 

 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. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung selaku Ketua Jurusan dan Ibu Lister Eva 

Simangsung, M.A  seketaris Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED. 
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5. Bapak Drs. Ponirin, MSi selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang 

banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan , pemikiran dan 

motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Dr. Samsidar Tanjung. M.Pd sekalu dosen penguji utama yang telah 

memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku dosen pembanding ahli yang banyak 

memberikan pandangan serta masukan bagi penulis dalam menyampaikan 

penulisan skripsi ini. 

8. Bapak  Syahrul Nizar Saragih, S.Hum, M.A selaku dosen pembanding 

bebas 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 dan sabar membimbing dan 

memenuhi semua kebutuhan selama menempuh perkuliahan , Bapakku 

M.H Pasaribu dan Ibuku R. Sijabat. Terimakasih yang selalu mendoakan, 

memberikan semangat bahkan membantu saya menyelesaikan penyusunan 

hasil peneltian. Kepada Kakakku dan kedua adikku yang tiada hentinya 

memberi semangat: Nova Yunita Pasaribu, Markus Philip Pasaribu, 

Mangasa H. Pasaribu.  
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11. Kepada Alm.Opung boru Simanjutak dan Sitohang yang memberikan 

sumbangsi besar dalam perkuliahan penulis dan terkhusus untuk opung 

doli Pasaribu sehat selalu dan terimakasih. Serta seluruh keluarga dari 

Pasaribu dan Sijabat 

12. Kepada keluarga besar masyarakat adat Nagasaribu penulis sangat 

berterimakasih atas bantuan dan penerimaan kehadiran penulis untuk 

meneliti dan tinggal bersama. Sungguh terimakasih sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

13. Kepada kawan-kawan di KSPPM : Kak Suryati Simanjutak, kak Trisna, 

bang David Raja. Dan terimakasih untuk amang pandita Hendra Sinaga 

yang sangat mambantu penulis dalam penelitian. 

14. Teristimewa buat sahabatku Meta Florika Sihite (Sexy ),Indah Hasibuan 

(bundo), Nur Utamai, Daniel Sinaga yang sama-sama menderita diakhir 

semoga kita semangat sampai akhir. Kepada Sri Fani Sidabutar (funi) , 

Nensi Pelawi, Dewi Rohani Sihaloho (alim namun reaksoner) yang telah 

mendahuli penulis dalam prosesnya semoga kita tetap bisa progress 

dimasa yang mendatang. Josua Nainggolan (cua) terimakasih jemputan 

salonnya. Kak Tika Mahardika untuk pengalaman dan ilmu yang tidak 

pernah pelit dibagikan. Dan Bima Humala Marpaung yang telah membuat 

kisah tersendiri terimasih kasih semangatnya. 

15. Sahabat penulis seluruh kawan – kawan kelas B Reguler 2012 yang telah 

melewati masa bersama selama 4 tahun perkuliahan yang tentunya 

memiliki andil dalam perkembangan penulis. 
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16. Kawan-kawan nongkrong di kantin Fis yang dirindukan  Dekor, Jaya, 

Jonatan, Novrizal, Sanjana, Zeblon, Dahlan. Kalian adalah orang-orang 

yang punya kelainan karakter.  

17. Tetap Semangat kepada rekan juang yang ingin menjadi anggota lama : 

Boy Ture Sitanggang, Agustinus L.Raja yang harus melewati masa uji 

coba, Dina mariana L.Tobing yang selalu diphpkan system 

perkuliahan,Semangat !, Iwan dan Raffles cepatkan kalianlah jangan 

berleha-leha. 

18. Terakhir dan teristimewa kepada Rekan Juang di kelompok diskusi 

Barisan Demokrat (BARSDem) baik anggota aktif dan lama yang telah 

menjadi rumah kedua dan keluarga. Sungguh kalian sangat luar biasa dan 

terimakasih untuk proses yang kita jalani selama ini sehinggan membentuk 

pola pikir penulis. Salam Demokrasi..!! 

 

      Medan,  Januari 2017 

      Penulis 

       

      Novi Septiana Pasaribu 

      NIM. 3122121012 


