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KATA PENGANTAR

Tiada kata terindah selain doa yang saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

kareana berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fungsi

Situs Keramat Kubah Di Desa Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten

Simalungun” dapat selesai dengan baik. Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang

harus dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gelar S-1 Pendidikan Sejarah di

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menemui hambatan dan rintangan

dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri, meskipun penulisan skripisi masih

memiliki keterbatasan dan kelemahan, baik sistematika penulisan, maupun penggunaan

bahasa. Namun berkat bimbingan, saran dan kritik dari berbagai pihak, maka penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkaan terima kasih yang

sangat dalam 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. Bapak dan Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial.

4. Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED dan

Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku  sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah

UNIMED.

5. Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, MS, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

banyak membantu dan memberikan motivasi, kritik maupun saran tehadap proses

penulisan skripsi.
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6. Bapak Tappil Rambe,S.Pd, M.Si sebagai dosen pembimbing akademik yang telah

membimbing dari awal semester hingga akhir dan juga telah memberikan masukan

terhadap penulisan skripsi penulis.

7. Ibu Dra. Flores Tanjung, Ma sebagai dosen pengajar dan juga dosen penguji yang

telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi.

8. Ibu Dra.Hafnita Sari Dewi , M.Si sebagai dosen pengajar dan juga dosen penguji yang

telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pendidikan sejarah yang telah membimbing penulis

selama proses perkuliahan.

10. Terkhusus kepada Orangtua penulis, Ayahanda Sugianto, dan Ibunda Siti Rafiah

Pohan, tiada puisi terindah selain untaian doamu yang selalu menyertai setiap

langkahku. Terima kasih atas kasih sayang, nasihat, motivasi, dan perjuangannya

selama ini. Semoga Allah Swt memberikan yang terbaik buat  beliau.

11. Kepada informan Ibu Minem, Halima, Nurzaini, dan Bapak Arun Damanik, Udin

Damanik, Suhariono, Anto yang telah banyak memberikan informasi yang sesuai

dengan apa penulis peroleh dan segala keterbukaan yang penulis dapatkan saat

melakukan penelitian.

12. Teristimewa yaitu untuk seluruh keluarga khususnya Ibunda dan ayahanda tercinta

yang sangat saya sayangi dan rela banyak membantu moril maupun material serta

motivasi dan doa yang tiada henti diberikan kepada ananda.

13. Teristimewa kepada adik-adik saya Indah Sari dan Alya Rahmayani yang telah

banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian

14. Teristimewa adalah untuk sahabat saya selama perkuliahan dari semester satu hingga

sampai sekarang KristinaL. Gultom (Birgol) , yang telah menjadi bagian hidup saya

selama perkuliahan, dan yang selalu ada buat saya dalam suka maupun duka.
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15. Kepada seluruh teman-teman regular B  terima kasih atas kebersamaannya dan

seluruh teman-teman stambuk 2011 yang telah menjadi bagian dari hidup penulis.

16. Terima kasih kepada teman-teman Kontrakan Gang Delima 12 B Sri Winda H.

Damanik S.Pd, Debby Puspita Siregar S.Pd, Risma Cima, Putri L. Pasaribu  Indah

Indot, dan Novya yang telah menjadi bagian hidup penulis selama kuliah.

17. Terima kasih juga Kepada sahabat saya dari SMP hingga sekarang yaitu Ari Nurjani

yang Telah memotivasi dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini.

18. Terima kasih kepada seluruh keluarga saya yang telah memberikan dukungan atas

kelancaran penulisan skripsi penulis.

19. Dan terima kasih juga kepada teman PPLT yaitu Sri yuningsih Saragih S.Pd dan

Riska yang selalu memberi semangat saya dalam menulis Skripsi

20. Terima kasih kepada teman-teman PPLT SMA NEGERI 2 BANDAR, yang telah

mengisi hidup penulis dengan pengalaman baru yang sangat berharga.
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