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KATA PENGANTAR 

 

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Yesus 

Kristus, karena berkat-berkat yang dianugerahkan sehingga penulis mampu untuk 

menyelesaikan  skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Museum T.B Silalahi Sebagai 

Sumber Belajar Sejarah Dalam Menumbuhkan Nasionalisme Pelajar SMA Negeri 

1 Balige Kecamatan Balige”.  Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi adalah 

dalam rangka memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

pada Jurusan Pendidikan Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Medan 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun 

penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik, 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua 

pihak atau pembaca yang berguna untuk menghasilkan yang lebih baik dimasa 

yang akan datang.  

Melalui penulisan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih 

penulis kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik 

berupa bimbingan maupun saran. 

Penulis ingin mengucapkan terimakasaih yang sebesar-besarnya kepada:  

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

Medan.  
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Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.  

6. Bapak Drs. Ponirin, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

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

Akademik penulis yang selalu bersedia memberikan arahan kepada penulis 

mulai dari semester awal dan sampai penulis menyelesaikan tugas akhir ini 

8. Ibu Samsidar Tanjung, M.Pd, selaku dosen penguji yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

10. Staff akademik dan non akademik Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas 

Ilmu Sosial. 

11. Teristimewa pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih dan rasa hormat kepada Ayahanda Jonni Purba dan Ibunda  

Sitti Simamora yang atas semua kasih sayang dan jerih payahnya yang 

telah mengasuh dan telah memberikan bantuan serta dorongan baik moril 

maupun materil serta doa yang tiada putus-putusnya. Yang tak henti-
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hentinya memberikan yang terbaik kepada penulis, terkhusus kepada 

ayahanda tercinta yang selalu setia menemani penulis dalam melakukan 

penelitian ke tempat penelitian penulis tanpa kenal lelah, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan studi di jurusan Pendiikan Sejarah Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan.  

12. Buat saudara kandung penulis kakakku tersayang Elizabeth Niati Ronauli 

Purba yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya selalu memotivasi 

penulis mulai dari tahap awal sampai selesai, dan adik-adik ku, Manerep 

Luis Fernando Purba, Eklin Anita Sari, Tuti Melinda Anggreini Purba dan 

Billy Frans Marcelino Purba, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan 

dan motivasi baik secara moril maupun material.   

13. Teristimewa juga untuk teman-teman seperjuangan yang kami beri nama  

“GENK ALAY” Fera Siagian (Makfer), Monika Silitonga (Mados), Rizky 

Manihuruk (Meong), Ayu Kristina Sinurat (Ajun), Yuli Anggraini, Riri 

Hariyati dan Farida Sinaga, terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu 

ada baik dalam keadaan suka dan duka. Terimakasih juga hari-hari yang 

selalu kita lalui sepanjang masa pendidikan kita yang selalu saling 

membantu dan saling memotivasi selama masa perkuliahan. Terimakasih 

atas segala canda, tawa, tangis serta bahagia yang telah kita lalui bersama-

sama selama masa perkuliahan, kiranya jalinan persahabatan ini semoga 

tetap dijaga Tuhan. Semoga selesai perkuliahan kita semua sukses dalam 

mencapai cita dan cintanya. Penulis ucapkan terimakasih banyak untuk 

semuanya. 
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14. Terkhusus buat Lestari Veronika Manalu penulis mengucapkan 

terimakasih sudah menjadi teman penulis mulai dari awal PAMB hingga 

akhir perkuliahan. Terimakasih juga telah menemani penulis dalam 

melaksanakan penelitian di Kecamatan Balige. Semoga kelak kita bisa 

sukses dalam menggapai cita dan cintanya masing-masing meskipun ke 

depannya tak bisa bersama-sama lagi dalam menjalani hari-hari serta bisa 
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15. Buatmu sahabatku tersayang, Ronatama Paulina Simamora, Rosalia 

Simamora, Lusi Simamora, Intan Simamora, Melpi Nainggolan 

terimakasih sudah menjadi sahabat dekat penulis mulai dari SMA hingga 

saat ini, selalu mendukung dan memotivasi, selalu ada di saat penulis 

membutuhkan pencerahan, selalu ada di saat banyak masalah yang 

dihadapi penulis dan yang selalu memberikan saran dan pesan buat 

penulis.  

16. Teristimewa buat teman satu PPLT YPGM, Lisna Situngkir, Maya 

Damanik, James Marpaung, Foli Ari Ginting, Jhony Pasaribu, Elisabeth, 

Yogi, Rini Puspita, Muhammad Aslim dan  kawan-kawan lain yang tidak 

disebut namanya satu persatu penulis ucapkan terimakasih atas 

kebersamaan yang kita lalui bersama hingga saat ini.   

17. Teristimewa juga kepada teman-teman mahasiwa Non Reguler 2013 

Pendidikan Sejarah Veronica S, Yuni Andriani Sagala, Englena Purba, 
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Dina Sembiring, Wita Fortuna, Nova Lestari Berutu, D’Lusiana 
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Tampubolon, Ronaldhes Pandiangan, Jhonwesli Padang, Romianna 

Manurung, Ridho Simbolon, Wilda Hafni, Kiki Dayanti, Handra Sinaga, 

Rio Sanggirta Bancin, Swandy Samosir, Harmoko Sitanggang, Frans 

Pasaribu, Yusuf Nainggolan dan  kawan-kawan yang tidak disebut satu 

persatu namanya penulis mengucapkan terimakasih dan semoga selesai 

masa perkuliahan kita semua sukses dan masih mengingat satu sama lain 

bahwasanya kita pernah satu kelas dalam masa perkuliahan.   

18. Teruntuk teman-teman yang satu Dosen Pembimbing Skripsi, Elisabeth 

Simanjuntak, Marko Sinamo, Martha Gultom, Yen Pakpahan dan yang 

tidak di sebut namanya penulis ucapkan terima kasih buat kebersamaan 

yang kita lalui selama penyusunan skripsi.  

19. Teruntuk Bapak Makmur Siahaan, S.Pd, M.Si selaku kepala sekolah di 

SMA Negeri 1 Balige yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk melakukan penelitian di sekolah beliau yaitu SMA Negeri 1 Balige.  

20. Teruntuk Bapak H.P  selaku tata usaha di SMA Negeri 1 Balige  yang 

telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di SMA Negeri 1 

Balige. 

21. Terakhir penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis 

cantumkan satu persatu dan semua pihak yang memberikan dukungan 

terimakasih atas doa-doa yang senantiasa mengalir baik langsung maupun 

tidak langsung kepada penulis, terimakasih sebanyak-banyaknya penulis 

ucapkan kepada orang orang yang turut bersukacita atas keberhasilan 

penulis menyelesaikan skripsi ini 
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Akhirnya penulis merasa bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. 

Untuk itu penulis sangan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

berguna bagi pembaca.  
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