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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat kasih dan KaruniaNya sehingga Penulis  Skripsi yang berjudul “ Aksi 

Protes Tuan Manullang Melawan Pemerintah Kolonial Belanda di Tanah Batak 

(1906-1942”) Dapat diselesaikan dengan mudah. 

 Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 

Sejarah FIS UNIMED. Dalam menusun Skripsi ini penulis banyak menemui 

kesulitan, namun berkat bimbingan bapak dan ibu dosen pebimbing, motivasi 

yang diberikan teman-teman serta doa dan belas kasih dari Ayahanda J. 

Manullang, Ibunda dan keluarga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Atas 

terwujudnya tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Medan. 

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

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

Sejarah serta sebagai penguji yang telah banyak membantu dan memberi 

masukan kepada penulis.  

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

Skripsi, penulis mengucapkan terimakasih atas masukan dan kemudahan 

yang telah bapak berikan kepada penulis mulai dari proses penyusunan 

proposal hingga penyelesaian skripsi. Dosen yang mampu menghadapi 

mahasiswa dengan tenang dan sabar. 
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 Ibu Ika Purnama Sari M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

Penguji yang telah banyak memberikan nasehat-nasehat bagi penulis 

selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi. 

 Bapak Yushar Tanjung M.Si selaku Dosen penguji dan juga Ibu Dra. 

Hafnita Sari Lubis, M.Si Sebagai Dosen Pembanding Bebas yang telah 

banyak memberikan instruksi dan masukan dalam penulisan skripsi 

penulis. 

 Bapak/ Ibu Dosen penulis yang ada di Jurusan Pendidikan Sejarah tanpa 

terkecuali penulis ucapkan terimakasih buat semua ilmu dan kesabaran 

yang bapak/ibu berikan kepada penulis selama proses perkuliahan 

berlangsung. Semoga kesehatan selalu berdiam bagi bapak/ibu sekalian. 

 Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kesehatan dan jalan 

yang terbaik buat penulis, hingga akhirnya harapan penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini tercapai. 

 Alm. Ayahanda tercinta J. Simanullang dan Ibunda tersayang R. Simbolon 

atas segala jerih payah, kerja keras dan pengorbanan yang selama ini 

menasehati, sekaligus menjadi motivasi penulis agar dapat menyelesaikan 

studi ini. Tiada yang bisa penulis berikan kepada kalian, dengan skripsi ini 

menjadi jalan harapan dan doa kalian selama ini terhadap penulis. 

 Terima kasih kepada Keluarga Besar saya Manullang yang ada di 

Wamena, Papua yang telah memberi Nasehat dan bantuan yang berkaitan 

dengan studi Penulis.  
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 Sahabat penulis Daud Matanari, Eli Hariono Simalango, Sandes, Abet 

Nego, Rumata, Willy, Lae Daniel, Albert, Lae Bastian, Lae Doni, Galang 

Silaban, Rheo, Vii, Sandro, Fajar, Jimmy, Bernanci, Priskilia, Evitarani, 

Elia, Kartika, Dena, Marta, Devita, Mian, Harmoko, Relizen dan seluruh 

teman-teman kelas A dan B Reguler dan Non Reguler 2013 yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih buat kebersamaan selama 

delapan semester, semoga rejeki yang berlimpah dan kesuksesan Tuhan 

sediakan buat kita semua. 

 Teman-teman Kos Jl. Taduan No. 126 dan Bapak/Ibu Kos terkhusus buat 

lae penulis Eli Hariono Simalango, Nicodemus Simalango, Beiman, 

Raymond Nadeak, Elisabeth Hutasoit, Nikson Naibaho, Jonny, Andy 

Situmorang dan lain yang belum disebutkan. Semoga cepat menyusul 

dalam penyelesaian studinya serta Prengky Manullang semoga sukses 

dalam pekerjaannya.  

 Teman-teman PPLT penulis di Yayasan Perguruan Gajah Mada Medan.  

Herman Sinaga, Hakim Al-Kamil, Bona, Ervinaika Siringo-ringo, 

Chrismay Purba, Yudha Lubis dan Erik Manalu serta yang tidak bisa 

penulis sebutkan yang selama 3 Bulan lamanya belajar guru yang 

Profesional. Sukses buat kita semua. 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimaksih kepada pihak-pihak 

yang telah banyak membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan 

ucapan terimakasih, penulis meminta maaf atas kesalahan dan kesilapan. Semoga 
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skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi yang 

membacanya khususnya di wilayah Fakultas Ilmu Sosial. 

 

      Medan, September 2018 

      Hormat Penulis 

 

       

      Robinhot Simanullang 

      NIM. 3133121049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


