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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas berkat serta rahmatNya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul 

“Penyebaran Marga Gultom Hutapea di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten 

Tapanuli Utara”. Adapun tujuan skripsi ini disusun yaitu sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana pendiidkan.  

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengalami 

kendala. Namun penulis terus berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini 

dapat selesai dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan agar para pembaca dapat memeberikan kritik dan saran yang 

bersifat membangun untuk melengkapi skripsi ini.  

Didalam meneyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi 

beberapa kendala namun berkat bantuan, bimbingan, dukungan, dan kerja sama 

dari berbagai pihak, kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk 

itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih dan 

penghargaan kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan menjadi tempat curahan 

penulis untuk meminta pertolongan dari semua permasalahan. Penulis 

sadar bahwa berkat penyertaanNya, maka skripsi ini dapat diselesaikan 

(Terimah Kasih Yesus). 
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2. Kedua orang tua penulis khususnya, Bapak tersayang Sahat Gultom dan 

Ibu tercinta Polora Tampubolon, terimah kasih atas semua yang telah 

kalian berikan kepada anak mu ini. Dan juga kepada abang Renius 

Gultom, Irwan Topel Gultom, Ginter Gultom, Joy Gultom, Rudi Gultom 

dan juga buat Kakak Naomi Gultom, Santa Gultom, Christina Gultom dan 

Medi Gultom, serta kepada Ketiga Kakak Ipar Selvi Sihombing, Lamtasari 

Simanjuntak, Rosalina Simamora, dan kepada Bangun Pakpahan, Boston 

Hasibuan serta Ayub Parlindungan Marbun. Terimah kasih untuk motivasi 

dan semangat yang kalian berikan selama ini.  

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

Medan 

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

Universitas Negeri Medan 

5. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah dan Ibu Lister Eva Simangunsong, MA, selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah 

6. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

penulis, terima kasih atas segala bantuan, motivasi serta bimbingan Ibu 

yang begitu banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Ibu Ika Purnama Sari, S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 

penulis dan penguji. Terima kasih atas bimbingan Ibu, kritikan dan 

masukan yang sangat membangun untuk menyusun skripsi ini.  
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8. Ibu Dr. Rosmaida Sinaga, M.Hum selaku penguji ahli dan Ibu Dr. Ida 

Liana Tanjung, M.Hum selaku pembanding bebas yang telah bersedia 

memberikan arahan dan masukan yang banyak membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah serta tata usaha, terima kasih 

atas semua ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.  

10. Spesial buat teman hidup di kost Jalan Rela Gang Regar no 97A  Ray 

Irawan Gultom, Riam Magdalena Gultom terimah kasih atas semangat dan 

kebersamaan kita selama ini. 

11. Untuk sahabat-sahabatku Evitarani Ginting, Jimmi Siahaan, Willy Oktama 

Hutagalung, Bernanci Pane, Daud Matanari, Robin Manullang, Eli 

Simalango, Priskilia Siahaan. Serta untuk kedua Saudaraku di Jurusan 

Pendidikan Sejarah Martha Debora Gultom dan Ernita Gultom.Terima 

kasih buat dukungan dalam bentuk tindakan maupun materi yang kalian 

berikan, tidak lupa nasehat, teguran dan semua kebersamaan kita selama 

ini. 

12. Untuk teman seperjuangan Devita Sidabutar yang selalu bahu membahu 

mulai dari menjumpai Dosen Pembimbing, mengajukan Judul Proposal 

penelitian hingga sampai pengerjaan skripsi ini. Trima kasih untuk setiap 

masukan, motivasi, dan setiap kebersamaan kita selama ini. 

13. Semua teman B Reg 2013, teman sekelas dan teman seperjuangan semasa 

kuliah dan juga teman-teman yang lain atas canda tawa, duka, 

kebersamaan, kekeluargaan yang begitu melekat di hidup penulis. 
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14. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan untuk semua teman-teman 

PPLT SMP N 35 MEDAN.  

15. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

diwawancara pada sela-sela kesibukannya yang  telah banyak membantu 

penulis dalam memperoleh data demi penyempurnaan skripsi ini. 

Skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak 

termasuk juga kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

namanya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini 

bisa bermanfaat bagi semua pembaca.  

 

Medan,     Juni 2017 
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