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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena kasih-Nya 

penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul 

“Perkembangan Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Di Kota 

Pematangsiantar (1942-1987)”. 

Penulisan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat 

menyanding gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas 

Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan baik dari segi teknik penulisan maupun dalam hal penyajian isi 

dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu,  masukan berupa 

saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini kelak. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sangat besar dukungan 

moral, material, motivasi, waktu, dan tenaga yang diperoleh penulis dari berbagai 

pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya 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. 

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

Sejarah 



iii 
 

4. Ibu Lister Eva Simangunsong, M.A, selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah 

5. Ibu Dra.Flores Tanjung, MA, selaku Dosen Pembimbing Sekripsi yang 

telah banyak memberikan waktu, tenaga, bantuan bimbingan, masukan, 

arahan, dan petunjuk hingga  terselesaikannya skripsi ini. Semoga Tuhan 

yang Maha Esa membalas semua kebaikan Ibu. 

6. Bapak Drs.Yushar Tanjung,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik 

dan penguji utama yang telah banyak memberikan motivasi, masukan 

dan saran selama proses perkuliahan sampai penulisan skripsi sehingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

7. Ibu Dr. Rosmaida Sinaga, M.Hum, selaku Dosen penguji utama yang 

telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. 

8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Administrasi di Jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Negeri Medan, terimakasih yang sebesar-besarnya atas jasa-

jasa dan ilmu yang telah kalian berikan kepada penulis, selaku 

mahasiswa di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

9. Terkhusus kepada Orangtua penulis, Bapak Monang Panjaitan dan (Alm) 

Ibu Rosiani Nainggolan atas segala kasih sayang yang tak terhingga dan 

buat segala pengorbanan baik moril maupun material yang diberikan 

kepada penulis selama perkuliahan dan sampai penulisan skripsi ini 

hingga meraih gelar Sarjana Pendidikan. Semua penulis persembahkan 

buat kedua orangtua penulis dan saudara-saudara penulis yang tersayang 

abang-abang ku Antoni Anugerah Panjaitan, Marolop Panjaitan, Sintong 
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Panjaitan, kakak ku Roma Panjaitan,dan adik-adik terkasih Risma 

Panjaitan dan Hibur Panjaitan terimakasih penulis ucapkan atas 

dukungan doa dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Terimakasih kepada seluruh Hamba Tuhan Gereja GPI Tobanauli,   

Beserta Rekan Pemuda/Pemudi yang telah memberikan dukungan Doa 

kepada Penulis. Terkhusus buat Bapak Pdt.James Pasaribu beserta 

keluarga sebagai Orangtua  penulis diperantauan kota Medan ini, Semoga 

Tuhan yang Maha Esa membalas segala kebaikan keluarga. 

11. Terimakasih kepada Staf Kantor Pusat GPI, yang telah membantu penulis 

dalam mengumpulkan data-data terkait skripsi penulis. 

12. Terimakasih kepada Pihak Kampus STTR Pematangsiantar, Bapak Akdel 

Parhusip Nainggolan selaku Ketua STTR yang telah memberikan data-

data kepada penulis selama penelitian. 

13. Terimakasih kepada para narasumber, Bapak Pdt.J.Silalahi,BE dan 

Bapak Pdt.Drs.J.Manurung beserta Istri , yang telah banyak memberikan 

bantuannya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis pejuang eSPeDe, Cin Meika 

Marbun, Arlis Simatupang, Junita Simbolon, Reka Meydiana, Elovani 

Sembiring, Rina Pandiangan, Mahlina, Teodora,Teman kos Roma 

Mastaida Manalu, Kak Flora yang sudah memberikan bantuan, 

dukungan, motivasi serta semangat yang selalu kalian berikan kepada 

penulis. Sukses buat kita semua. 



v 
 

15. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Pendidikan Sejarah 

stambuk 2014 dan teristimewa kelas B Reguler 2014 dimana nama dan 

wajahnya akan selalu diingat penulis. Terimakasih atas segala 

pengalaman yang telah kita alami bersama-sama selama kita menjalani 

perkuliahan dan lapangan. Begitu banyak kenangan yang kita ciptakan 

selama 4 tahun. Sukses buat kita semua. 

16. Terimakasih kepada  orang-orang yang selalu mendukung penulis lewat 

semangat dan doa yang diberikan, walaupun tidak bisa disebutkan satu 

persatu. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semua.God 

Bless you and me. 

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari 

berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga Tuhan yang 

Maha Esa membalasnya. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua 

pembaca dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia 

pendidikan. 

 Medan,  November 2018 
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