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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala limpahan berkah dan rahmatnya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini  dengan baik dan lancar serta dapat selesai 

tepat pada waktu yang ditetapkan.  Dari awal sampai dengan selesainya  skripsi  ini penulis 

banyak mendapat bantuan dan doa dari berbagai pihak baik berupa arahan,bimbingan 

,maupun saran. Skripsi ini berjudul “Analisis Nilai Resistivitas Di Tanah Peninggalan 

Sejarah Purbakala Menggunakan Metode Geolistrik Di Daerah Lobu Tua Kabupaten 

Tapanuli Tengah”.  

 Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar besarnya kepada  Bapak Drs.Juniar Hutahaean M.Si selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi. Beliaulah yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk 

membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada ketiga Dosen Penguji (Bapak 

Muhammad Kadri,S.Si, M.Sc, Ibu Dr. Rita Juliani S.Si, M.Si, dan Bapak Togi 

Tampubolon M.Si, P.hd), atas masukan dan saran dalam perbaikan isi skripsi. Dan kepada 

Dosen Pembimbing Akademik Ibu Dr.Derlina M.Si, yang telah berbagi ilmu dan wawasan 

dengan penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih fungsionaris kepada seluruh Dosen 

Fisika Non Kependidikan Unimed serta Rekan Mahasiswa/i Jurusan Fisika Fakultas 

FMIPA UNIMED. Yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada 

penulis. Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya kepada Abang Arman Dst, S.E, serta 

kepala desa Lobu Tua Bapak Irwan Sihotang dan masyarakat Lobu Tua yang telah 

membantu dalam penelitian ini.  

Teristimewa bagi mereka yang selalu ada dan yang begitu berharga yang tidak pernah 

letih memberi kasih sayang, dukungan semangat dan material kepada penulis yaitu Ibunda 

Tercinta Supriati, tak lupa Ayahanda Tersayang (Alm) Yunasrul Sirait. Terkhusus juga 

untuk Abangda Jeffri Maulana Sirait, Ade Indra Sirait, Adikku Muawiyah Azri Sirait, 

Dan ketiga keponakanku (Rindu Adila Br.Sirait, Adly Fahriza Sirait, Frisly Annisa Br.Sirait). 

Dan kedua Edaku Meliana Sitompul, dan Sarah Simanungkalit. 

Buat sahabat sepenanggungan baik suka maupun duka baik malas maupun rajin 

penulis ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya kepada geng „TheKetceGirls‟ ( Fransiska 

T.D Purba, Rani Atika Pratiwi, Ceria Sitorus ). Dan buat rekan-rekan mahasiswa/i Non-dik 

13 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, dan untuk teman satu Ps Abd Aziz 
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Alfaiz, dan seperjungan penelitian (Maryam, Asdi, Ulfa, Indri, Setia, Masrida, Esra, Risinti, 

Sri, Jamal, Jevri). Dan tak lupa penulis ucapkan kepada adinda Rika Yanita Hasra Pane, yang 

senantiasa memberi motivasi dan dukungan kepada penulis. 

Dan untuk yang selalu di ingat Deby Sundana, Terima kasih penulis ucapkan kepada 

beliau yang selalu senantiasa menemani di masa masa sulit dalam penulisan skripsi ini. Dan 

ungkapan rasa terima kasih atas bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

             Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan di dalam penulisan isi skripsi 

ini. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang sains, ilmu pengetahuan, kesejahteraan 

masyarakat dan pengembangan industri. Dan akhir kata, penulis  mengucapkan “Selamat 

Membaca dan Terima Kasih”). 

 

Medan,   Oktober 2017 

 

 

Cici Ramadayani Sirait 


