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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Baik, 

yang dengan segala kuasa-Nya telah memberikan petunjuk, rezeki, dan kekuatan 

serta berkat yang senantiasa dilimpahkan, menjaga dan melindungi penulis sampai 

saat ini dan memberikan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Selama menimba ilmu penulis tidak dapat berdiri sendiri 

melainkan membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang-orang di lingkungan 

sekitar. Oleh sebab itu, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

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

Negeri Medan beserta stafnya. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ibu Dra. Nurmala Berutu beserta jajaran 

pegawai fakultas yang telah mengelola birokrasi kemahasiswaan 

dengan baik sehingga proses perkuliahan berjalan dengan lancar.  

3. Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum, yang 

dari awal hingga akhir telah memberikan kemudahan dan kelancaran 

dalam urusan akademik.  

4. Dosen Pembimbing Skripsi saya, Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si 

yang telah memberikan masukan dan dukungan yang sangat berarti 
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kepada saya sebagai penulis serta kesabaran beliau yang tidak pernah 

bosan dalam membimbing sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi. 

5. Dosen Pembimbing Akademik saya, Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si 

yang dari awal pengerjaan skripsi ini telah banyak memberikan 

masukan yang sangat berarti bagi saya serta telah memberikan 

kemudahan dan kelancaran dalam urusan akademik.  

6. Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah, Ibu Lister Eva Simangunsong, 

S.Pd. M.A yang juga telah banyak membantu kelancaran birokrasi 

akademik. 

7. Jajaran Dosen Penguji, bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si, Bapak 

Syahrul Nizar M.Hum, ibu Ika Purnamasari, S.Pd, M.Si atas arahan 

dan kritikannya yang turut serta dalam menyempurnakan penulisan 

skripsi ini. 

8. Bapak Ibu dosen Pendidikan Sejarah yang telah memberikan banyak 

ilmu kepada saya selama menjadi mahasiswi di Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

9. Teristimewa kepada Ibu saya terkasih, Ernawaty Depari dan ayah saya 

Ng. Tarigan yang telah berjuang penuh cinta membesarkan saya, 

mendukung saya secara moril dan materil dan yang selalu 

menyebutkan nama saya di dalam setiap doa dan tanpa pamrih 

memberikan yang terbaik untuk kebaikan anak-anaknya.  

10. Teristimewa juga kepada Bolang dan Karo tersayang, M. Depari dan 

R. Br. Purba yang selalu ada untuk saya cucunya, memberikan kasih 
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sayang yang tiada terhingga, doa dan semangat kepada saya. Yang tak 

pernah bosan bertanya bagaimana perkembangan skripsi ini dan apa 

yang saya butuhkan. Terimakasih banyak, panjang umur sehat selalu 

Bolang, Karo. 

11. Kepada kedua adik saya, Vascal Theo Laurensius Tarigan dan Irene 

Yoshepine Laurensia Tarigan, turut membantu saya dalam 

mengerjakan skripsi. terima kasih sudah menjadi adik yang baik buat 

saya. 

12. Teristimewa kepada bibi saya Tetty Ros Nani dan Juliana Depari yang 

selalu memberi dukungan dan bantuan baik moril maupun materil, 

serta motivasi kepada saya, beserta seluruh keluarga yang selalu 

mendo’akan kebaikan saya. 

13. Kepada Harris Nevin Situmeang yang selalu ada kapanpun dan 

dimanapun penulis butuhkan. yang selalu menemani dan membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah menjadi sahabat 

terbaik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Unimed, 

Terimakasih untuk perhatian dan kebersamaannya selama ini.  

14.  Kepada teman istimewa saya yang telah membantu dalam pengerjaan 

skripsi, Yosepha, Dora, Ira, Tria, Ekita, Ayu, Theo, Alvo, Ekin, Harris, 

Julio, Frans, dan Aun. Tanpa kalian mungkin skripsi ini tidak akan 

selesai. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian. 

15. Sahabat-sahabat seperjuangan Reguler A 2012 Pendidikan Sejarah. 

Kita dipertemukan bukan karna kebetulan, terimakasih telah menjadi 
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teman dan memberikan makna serta warna bagaimana susah senang 

dilalui pada waktu perkuliahan dari semester satu hingga masing-

masing kita wisuda. Meski kita sekarang sudah di jalan masing-

masing, jangan pernah lupa kebersamaan kita selama 4 tahun di 

Jurusan Pendidikan Sejarah Unimed. 

16. Seluruh informan selama proses penelitian yang telah memberikan 

informasi yang sangat berarti terkhusus kepada Bapak Ketut 

Wiradyana, bapak Ginting sebagai juru kunci situs Gua Kemang, 

bapak Kepdes Sembahe, bapak Sekdes Sembahe, bapak Sekretaris 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Lubuk 

Pakam. terima kasih sudah membantu dan mempermudah segala 

urusan sehingga penelitian ini dapat disempurnakan dengan baik.  

Akhirnya, skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan 

dan bantuan dari semua pihak termasuk yang tidak dapat di tuliskan satu persatu. 

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini mendapatkan balasan 

dari Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf apabila terdapat ketidak-sempurnaan 

dalam skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih dan semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 

Medan, Maret 2017  
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