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KATA PENGENATAR  

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya 

Yesus Kristus, karena berkat-berkatnya yang dianugerahkan sehingga penulis 

mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Adapun maksud 

dan tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi tugas akhir guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah di 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Dengan persetujuan dan 

bimbingan skripsi maka penulis menyusun skripsi ini dengan  judul 

“Perkembangan Wisata Sejarah Di Kabupaten Karo”  

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kemampuan 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 :  

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

Medan beserta stafnya. 

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

stafnya.  
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3. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M,Hum sebagai ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah dan Ibu Lister Eva Simangunsong, S.Pd, M.A sebagai sektretaris 

jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Negeri Medan. 

4. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik 

penulis yang selalu bersedia memberikan arahan kepada penulis sehingga 

skripsi ini dapat selesai. 

5. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Dosen Pembimbing 

Akademik penulis yang selalu bersedia memberikan arahan kepada penulis 

mulai dar semester awal dan sampai penulis menyelesaikan tugas akhir ini.  

6. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si serta Ibu Ika Purnama Sari, S.Pd, M.Si 

selaku dosen penguji yang memberikan masukkan dan arahan kepada 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

7.  Bapak dan Ibu dosen jurusan Pendidikan Sejarah yang telah mendidik, 

memberikan arahan dan mengayomi penulis selama masa perkuliahan. 

8. Staff akademik dan non akademik jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas 

Ilmu Sosial. 

9. Teristimewa dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih banyak 

kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi. Kepada 

Bapak Jendland Simanjuntak selaku ayahanda penulis yang telah banyak 

membantu penulis baik secara moril maupun material serta memotivasi 

dan doa yang selama ini beliau panjatkan kepada Tuat buat penulis, dan 

juga buat Ibu Diana Rotua Simamora yang selaku ibunda penulis, penulis 

berterimakasih kepada beliau atas dukungan yang tak henti-hentinya 
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diberikan, serta secara material juga membantu penulis dalam menyusun 

penulisan ini, dan yang terpenting buat doa yang terus diberikan beliau 

kepada penulis sehingga penulis masih bisa menyelesaikan tugas akhir 

sampai tahap ini.  

10. Kepada adik-adik kandung penulis : Charolina Ikasartika Simanjuntak dan 

Johannes  Kevin Simanjuntak, penulis ucapkan terimakasih untuk 

dukungannya secara moril dan doa sehingga penulis sampai sekarang ini.  

11. Kepada teman dekat penulis Ekin Bastanta Sinulingga penulis ucapkan 

terimakasih atas dukungan semangat yang diberikan serta dukungan 

material, serta doanya sehingga penulis dapat selesai menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

12. Kepada sahabat-sahabat saya mulai dari semester awal sampai sekarang 

akhir yang selalu senantiasa memberikan support, motivasi dan selalu ada 

bersama penulis baik dalam keadaan duka maupun suka, terimakasih buat 

Shella Zelviana Suci, Marsella Sembiring, Dermina Kristina Manurung, 

Kiki Andriani semoga selesai masa perkuliahan nanti kita semua sukses 

dalam cita-cita dan semoga kita tidak akan saling melupakan. Amin. 

13. Kepada teman SMA saya juga mendukung saya dalam perkuliahan, 

terimakasih saya ucapkan buat : Rani Oktavisa Pakpahan gelar….., Risa 

Deswita Am.Keb, Ribka Julia Sihombing, Apriaty Sianipar gelar …., 

Martha Trisna Simbolon Am.Keb, dan Fretty Handayani Hutabarat S.Pd.  

14. Kepada sahabatku Lenni Ertati S.Pd juga aku ucapkan terimakasih buat 

dukungannya dan semangatnya selama ini 
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15. Kepada kawan-kawan dari kelas Non Reguler yang memberikan semangat 

dan dukungan kepada penulis, penulis ucapkan terimakasih  

16. Kepada adik kos penulis terimakasih atas dukungannya telah diberkan : 

Ayu Sembiring  

17. Kepada kawan-kawan kos 126 Rumah 1 Jalan Taduan, Medan Pancing: 

Dewi Lismaria Malau, Arfan Sitohang, Kak Ester Matondang, Jesaya 

Ginting, Jepta Bangun, BryanPasaribu, Martin Manik, Laston, Wawan, 

Beny, dan Serbut  

18. Kepada Bapak Ir. Mulia Barus, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Karo, serta  Bapak Kasman Sembiring SH  selaku 

sekretaris, serta Ibu Dra. Ester H.Sinuraya selaku Kepala Bidang Seni dan 

Kebudayaan, dan staff lainnya penulis ucapkan terimakasi banyak 

sehingga penulis diizinkan melakukan penelitian di dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Karo. 

Akhir Kata dengan segala kerendaha hati penulis mengucapkan 

terimakasih dan semoga skripsi ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi peneliti 

maupun pembaca dimasa yang akan datang. Amin  

Medan, Septemer 2018  

Penulis,     

 

 

Christine Heppy   

NIM 3143321006   


