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KATA PENGANTAR 

Puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan 

rahmat-Nya yang luar biasa sehingga penulis masih bisa diberikan kesehatan dan 

kemampuan agar bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Sejarah 

Lahirnya Kampung Jawa Baja Dolok Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten 

Simalungun.  

Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi 

ini masih jauh dari kata sempurna baik dari isi maupun penyajian mengingat 

keterbatasan kemampuan penulis dan pengalaman penulis sendiri. Oleh karena itu 

demi kesempurnaan skripsi ini, penulis tentunya sangat membutuhkan dukungan 

juga masukan yang berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini kelak.  

Selama penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi, namun 

semua ini dapat dilewati berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik 

dari segi moral, material, motivasi, waktu dan juga tenaga. Tanpa bantuan dari 

berbagai pihak tersebut, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena 

itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati 

menuturkan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:. 

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan keberkahan dan 

kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tahap demi tahap 

penulis skripsi ini.  
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2. Bapak Dr.Syamsul Gultom, M.Kes selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan.  

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

Universitas Negeri Medan.  

4. Bapak Dr.Tappil Rambe, M.Si, Ibu Dra.Flores Tanjung M.A dan 

Bapak Drs.Waston Malau, M.SP selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial.  

5. Ibu Dr.Lukitaningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah Universitas Negeri Medan. Terimakasih atas perhatian yang 

sangat mendukung bagi kami mahasiswa.  

6. Bapak Arfan Diansyah, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah. Terimakasih atas bantuan serta kemudahan Bapak berikan 

dalam pengurusan setiap administrasi guna penyelesaian skripsi.  

7. Bapak Drs.Ponirin, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya yang 

telah meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan ilmu, 

dukungan, dan masukan serta menjadi motivasi penulis dalam proses 

penulisan skripsi ini. Terimakasih juga atas kesabaram Bapak dalam 

membantu serta mau menasehati saya sehingga bisa menulis skripsi 

dengan baik.  

8. Ibu Dr.Samsidar Tanjung, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik 

sekaligus dosen penguji yang membimbing penulisan ini dan 

membimbing dari awal perkuliahan sampai ke akhir perkuliahan.  
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9. Seluruh Bapak/Ibu dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah. Terimakasih 

atas ilmu yang sudah diajarkan, bimbingan serta arahan yang diberikan 

kepada penulis selaku mahasiswa pendidikan sejarah.  

10. Kepada seluruh narasumber yang telah membantu peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan karena tanpa 

adanya keterbukaan serta kerjasama dengan berbagai pihak, skripsi ini 

tidak akan dapat terselesaikan.  

11. Untuk yang teristimewa selama hidup saya yaitu kedua orangtua saya 

yang paling luar biasa hebat, yang saya cintai dan saya kagumi, Friadi 

Siregar dan Nursetia Sianturi. Terimakasih yang tidak terhingga saya 

ucapkan kepada Bapak dan Mama atas segala kerja keras, 

pengorbanan, doa, cinta dan kasih sayang serta motivasi dan dukungan 

sehingga dapat membawa saya menyelesaikan studi sekalipun 

ditengah-tengah banyak cobaan yang harus kita lalui. Semoga Bapak 

dan Mama beroleh umur yang panjang, serta berkat yang tak 

berkesudahan dari Yesus Kristus agar kelak dapat menyaksikan anak-

anaknya memperoleh keberhasilan.  

12. Kepada Tulang Hans Sianturi, terimakasih selalu memberikan 

dukungan, semangat, dan motivasi yang terbaik kepada keponakanmu 

ini dari awal perkuliahan hingga sampai pada tahap ini. Semoga tulang 

tetap sehat dan panjang umur agar keponakanmu ini bisa membalas 

segala kebaikan yang engkau berikan. 
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13. Kepada kedua adik kandung yang paling saya sayangi, Ferdinan 

Primatua Siregar dan Fahri Aditya Siregar. Semoga dengan ini kalian 

dapat termotivasi untuk tetap semangat dan dapat mengikuti jalan yang 

sudah kakak buka untuk kalian. Semoga kita bertiga tetap dalam 

tuntunan kasih Yesus Kristus sehingga kita dapat menjadi manusia 

yang berguna dan membuktikan kepada orang-orang yang 

meremehkan kita bahwa kita bisa sukses.  

14. Kepada keluarga kecil Jalan Rela Gang Jala Nomor 1, terkhusus 

kepada Deby Deliana Sitanggang S.Pd. Terimakasih banyak sudah 

menjadi tempat susah dan senang dimulai sejak kita ngekos bersama 

sampai saat ini. Semoga kita semua sukses ke depannya. 

15. Kepada teman-teman terdekat saya Pebrintina .H.F. Simarmata, S.Pd, 

Nopitani Munthe, Isra’ Pasu Mutiara, dan Audia Atika. Terimakasih 

karena sudah ada menjadi teman terbaik mulai awal masuk kuliah 

sampai ke penyusunan skripsi ini. Semoga kita dapat sukses 

kedepannya dengan jalan kita masing-masing. 

16. Kepada teman-teman saya dari kelas B Reguler 2016 yang telah 

menemani saya dari awal perkuliahan sampai sama-sama 

menyelesaikan tugas akhir skripsi. Terkhusus kepada Ronald Muktar 

Simarmata, S.Pd, Supriadi Hutabarat, dan Yeni Hutasoit, S.Pd. 

Terimakasih atas waktu dan kebersamaan kita selama ini dalam 

mengikuti perkuliahan dikala susah maupun senang. Sukses untuk kita 

semua. 
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17. Kepada dua teman saya yang sudah bersama saya sejak berada di 

Sekolah Dasar, Elida Silalahi dan Widya Nainggolan S.Pd. 

Terimakasih telah bertanya perihal kapan selesai kuliah dan 

memberikan semangat, terutama ketika penyusunan skripsi ini. 

Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. 

18. Kepada diri sendiri, terimakasih karena sudah berjuang sampai di titik 

ini. Tetap semangat karena ini bukanlah akhir, tapi awal dari 

segalanya. 

Meskipun skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari kata 

sempurna, namun penulis berharap tulisan ini tetap dapat memberikan 

manfaat yang baik bagi penulis maupun bagi pembaca. 

 

Medan, 26 September 2020 

 

Dita Artika Siregar 
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