
 

 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, yang telah 

memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulisan, sehingga penelitian ini dapat 

diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

 Membuat suatu karya Ilmiah merupakan kewajiban bagi setiap 

Mahasiswa/Mahasiswi yang akan menyelesaikan studi di perguruanTinggi, 

Khususnya di Universitas Negeri Medan, dalam rangka memenulis syarat untuk 

mencapai gelar Sarjana Pendidikan. 

 Dalam kesempatan ini penulisan memilih judul mengenai “Sejarah 

Marserak Etnik Batak Toba Di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten 

Labuhanbatu Utara”. 

 Dalam kesempatan ini penulisan mengucapakan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan Studi dan Skripsi. 
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Medan. 
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5. Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, M.S., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi 

penulisan yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik, 

pemikiran dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 



 

 
 

6. Bapak Tappil Rambe, S.Pd, M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Akademik 

dan juga selalu Dosen Penguji utama yang telah banyak memberikan 

masukan, petunjuk, dan sarannya dalam penyusunan Skripsiini. 

7. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum., sebagai Dosen penguji dan Bapak Drs. 

Yushar Tanjung, M.Si., sebagai Dosen penguji, yang telah banyak 

memberikan masukan, petunjuk dan sarannya dalam penyusunan Skripsiini. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta administrasi di Jurusan Pendidikan 

Sejarah UNIMED yang telah sebagai ilmu melalui belajar mengajar selama 

beberapa tahun ini, saya ucapakan banyak terima kasih atas bimbingan kalian 

semua. 

9. Teristemewa kepada kedua orang tuaku tercinta: Ayah SantuPasaribu, yang 

telah menjadi sosok Ayah dan perjuang dalam hidup saya dan selalu 

memberikan perhatian dan kasih sayang, biaya, harapan dan kepada ibunda 

saya Mediana brHutauruk, yang merupakan sosok seorang ibu bagi saya dan 

yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membimbing, menganyomi, 

dan memberikan dukungan dalam segala hal posotif kepadaku. 

10. Saya dan selalu mengajarkan untuk tidak berhenti berharap kepada Tuhan 

walaupun harapan itu jauh dari hidup. Begitu juga buat adek-adek saya Jesika 

Pasaribu yang saat ini berada di Jakarta, Fitri yanti Pasaribu yang saat ini 

berada di Jakarta, Fran Hendri Pasaribu. Dan untuk Tante Lita Hurauruk yang 

di Jakarta, Bapa Uda Torang Pasaribu yang di palembang, dan kumpulan 

Huria Gereja GMI (Gereja Methtodis Indonesia) terima kasih buat semua doa 

dan bantuannya hingga saat ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. 

 



 

 
 

11. Kepada ito Hamonangan Lubis yang telah banyak membantu penulis selama 

melakukan penelitian skripsi ini.  

12. Kepada seluruhi nformasi penulis : Pak Barmen Purba, Pak H. Syahrul 

Tambunan, Op. Porman Simanjuntak, Pak Umar Dani Tanjung. SP, dan 

informasi lainnya yang sangat berjasama karena telah menyelesaikan tulisan ini. 

13. Terkhusus untuk teman SMA saya Ayu Christivana Nababan, dan Nani Elisabet 

Simanjuntak S.Pd.K. biarpun jarakjauh terima kasih atas dukungan dan doa, dan 

juga nasehatnya. Semoga Tuhan selalu memberkati perjalan hidupmu. 

14. Terima kasih buat teman-temanku di Jurusan PendidikanSejarah, Pinta Uli 

SinagaS.Pd, Tuti Nenny Suryani NababanS.Pd, Suci Mona Lisa SiregarS.Pd, dan 

seluruh teman-teman lainnya di kelas Ekstensi 2011 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu namanya yang telah mengisihari-hari penulisan selama 

masa perkuliahan. 

15. Terima kasih banyak khususnya kepada Rudi Chandra S.Pd telah membatu 

semenjak nyusun berkas sebelum meja hijau sampai selesai semoga Tuhan 

membalas kebaikanmu. 

16. Terima kasih banyak kepada teman perjuangan Bastian Siregar S.Pd, Yuli dan 

ade-ade stambut telah memberi saran dan membantu penyusunan berkas-berkas 

selesai semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. 

17. Terima kasih banyak dari penulis kepada kawan-kawan kos adek Kristina 
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bantuannya. 

18. Teman-teman PPL di SMP N 6 KISARAN. Terima kasih atas segala 
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 Skripsi ini bisa semaksimal mungkin terselesaikan berkat doa, dukungan 

dan bantuan dari semua pihak kepada penulis ini.kepada teman-teman dan semua 

pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu penulis ucapkan 

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

dapat bermanfaat bagi semuapembaca. Namun penulis mintamaaf telah menyadari 

masih banyak kelemahan baik dari selisi maupun tata bahasa, dan terbatasan pada 

skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi pada 

penelitian dalam memperkayak lmu pendidikan. 
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