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 KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepadaTuhan Yang. Maha Esa karena 

atas berkat dan karuniaNyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan  penulisan 

skripsi ini dengan baik. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi sebahagian dari 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana kependidikan di Universitas Negeri 

Medan. Skripsi ini berjudul” Sejarah dan Peninggalan Rumah Adat Karo Di Desa 

Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo ”.  

Penulis  sadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 

serta banyak kesalahan dan kekurangan, dengan segala keterbukaan maka penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis berharap kedepannya 

banyak karya-karya yang bermunculan yang lebih baik lagi.  

Penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dibantu dan dibimbing oleh 

berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materi yang di berikan kepada 

penulis. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapakan terimaksih kepada : 

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

Negeri Medan beserta staffnya. 

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

Universitas Negeri Medan 

3. Ibu Dra. Flores Tanjung ,MA selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

4. Bapak Drs. Yushar Tanjung, Ms selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

5. Bapak Pristi Suhendro,S.Hum,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 

penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, 
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mengarahkan, dan memberikan saran-saran kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. 

6. Bapak Dr.Phil Ichwan Azhari,M.S selaku dosen PA dan sekaligus 

dosen penguji penulis yang memberikan masukan demi 

penyempurnaan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Yushar Tanjung, Ms selaku dosen penguji saya yang 

memberikan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. 

8. Bapak Tappil Rambe, S.Pd, M.Si selaku dosen Penguji saya yang 

memberikan masukan demi penyempurnaan skripsi ini 

9. Dan seluruh bapak /ibu dosen jurusan pendidikan Sejarah yang telah 

banyak memberikan ilmu-ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar 

biasa kepada penulis. 

10. Bapak Samuil Ginting selaku kepala desa Dokan, dan Bapak johanes 

Ginting selaku sekdes desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo 

besaserta kepengurusan pemerintahan desa dokan. 

11. Kepada para informan yang memberikan informasinya kepada penulis, 

khususnya kepada Masyarakat Desa Dokan Kecamatan Merek 

Kabupaten Karo, yang memberikan keramahan dan mendukung, 

sehingga penulisdapat menyelesaikan skripsi ini . 

12. Teristimewa kepada kedua  orang tua saya, bapak Jamsen Perangin-

angin dan ibuk Lindawari br Tarigan, yang banyak memberikan 

dukungan baik materil maupun moril kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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13. Kakak dan abang saya tercinta Apni rosanti br p. S.Pd, Dan Edi Sinsen 

Tarigan, dan adik-adik saya yang saya sayangi anisa kristiani br 

perangin-angin dan  santi ngelemisa br perangin-angin yang 

mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

14. Sahabat- sahabat penulis  Indra Gita Saragih, Thomson ivo tarigan, Ian 

rendi ginting, Rinaldi B. Barus dan seluruh sahabat-sahabat saya yang 

yang tidak bisa saya sebutkan satu persasatu 

15. Untuk teman-teman seperjuangan kelas A Reguler 2011 yang tidak 

boleh disebut kan satu persatu namanya, saya ucapkan terima kasih 

untuk segala motifasi yang saya jalani selama masa perkuliahan. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua 

khususnya bagi dunia pendidikan sejarah serta bagi siapa saja yang membacanya. 

 

Medan, Januari 2016 
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