
ii 
 

KATA PENGANTAR  

 Puji dan syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa karena 

kemurahan kasihnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik 

dengan judul “Gereja Immanuel Medan 1921 (Sebagai Cagar Budaya Di Kota 

Medan)”. 

 Penulisan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh setiap mahasiswa guna menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat 

menyandang gelar Sarjana Pendidikan, di Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas 

Negeri Medan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna baik dari segi tehnik penulisan maupun dalam hal penyajian isi 

dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu dengan rendah 

hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membngun demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

 Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari betapa besar 

dukungan moral, material, motivasi, waktu serta tenaga yang diperoleh penulis 

dari berbagai pihak. Oleh sebab itu maka pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya 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. 
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3. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

 

4. Ibu Lister Eva Simangunsong, M.A selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

5. Bapak Tappil Rambe, S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberikan waktunya untuk memberikan bantuan 

bimbingan, masukan arahan serta petunjuk hingga terselesaikannya skripsi 

ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan bapak. 

6. Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo S.Hum, M.Si selaku Dosen Pembimbing 

Akademik dan penguji utama yang telah banyak memberikan masukan dan 

saran dalam penulisan skripsi ini sehingga terselesaikannya skripsi ini, 

Terimakasih atas semua ilmu yang bapak ajarkan selama saya menjalani 

perkuliahan. 

7. Ibu Dr. Samsidar Tanjung. M.Pd selaku dosen penguji bebas yang telah 

banyak memberikan masukan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. 

8.  Bapak Syahrul Nizar Saragih, M.Hum M.A selaku dosen penguji bebas 

yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri 

Medan. Yang telah mengajar dalam perkuliahan dan memberikan ilmunya 

melalui proses belajar mengajar selama beberapa tahun ini, Penulis banyak 

mengucapkan terima kasih atas bimbingan bapak dan ibu dosen. 
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10. Buat bagian Administrasi khusunya kak silvi terimakasih atas arahannya 

dalam pengurusan berkas. 

11. Teristimewa buat orang tua penulis Ayahanda R. Hutagalung dan Ibunda D. 

br Siregar tercinta. Terimakasih atas doa, dukungan, motivasi, dana, 

semangat, mendidik dan mengajarkan arti perjuangan hidup kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik, dan 

mendapatkan gelar sarjana pendidikan. 

12.  Terkhusus untuk kedua abang saya Christian Sutanto Hutagalung, dan Devan 

Julian Hutagalung. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya yang selalu 

sabar menghadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Buat Kak Romauli Purba dan kak Zein Sihombing terimakasih yang selalu 

memberikan semangat kepada penulis untuk mendapatkan inspirasi sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

14. Buat Bapak Pendeta Murwanto Moesamo dan Ibu Rut Sembiring dan Admin 

lainnya yang bekerja di Gereja Immanuel Medan yang membantu 

memberikan informasi dan mendoakan penulis sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

15. Buat Dinas Kebudayaan dan Khususnya Ibu Nurmalia yang telah banyak 

membantu memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

16. Buat teman-teman seperjuangan seminar proposal Joseph, Anggi, Romianna, 

terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya semoga kita wisuda sama-sama. 
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17. Buat teman-teman penulis selama perkuliahan Rumata Gultom, Daud 

Matanari, Jimmi Togito , Bernanci Pane, Ayu Jones, Karimatunisa, Novia 

Maya, Hendrajid serta teman-teman Pendidikan Sejarah stambuk 2013. 

Khususnya teman-teman kelas Reguler B 2013 yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan serta kebersamaan selama 

perkuliahan. 

18. Buat teman-teman seperjuangan PPLT SMAN 7 MEDAN. Semua 

kebersamaan dalam susah dan senang kita selama PPL akan menjadi 

kenangan yang abadi, selama hidup saya. Terimakasih buat, do’a, 

semangatnya, motivasinya, kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Semoga kita semua sukses.  

19. Buat teman-teman anak Dosen PS Pak Tappil Rambe, M.Si. Nova, Devi, 

Ridho, Evitarani, Irvan dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu 

semoga kita bisa wisuda di tahun 2017 

20. Terkhusus buat Romianna Manurung (Omik) yang menemani penulis dalam 

suka dan duka serta memberikan bantuan masukan dan motivasi terhadap 

penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. 

21. Kantor BPS Kota Medan yang telah memberikan bantuan informasi kepada 

penulis.       

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai 

pihak, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga Tuahn Yang Maha Esa 

membalasnya. Akhir kata dalam penulisan  skripsi  ini penulis sudah berusaha 

semaksimal mungkin  unuk  memberikan hasil  yang  terbaik,  namun  penulis  
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sebagai manusia biasa juga memiliki keterbatasan dari pengtahuan dan 

kemampuan. Kiranya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan 

juga dalam dunia pendidikan. 

 

 

 

 

Medan, 22 April 2017 

     Penulis, 

 

 

 Willy Oktama Hutagalung  
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