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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas 

berkat dan rahmat-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi  

yang berjudul “Perkembangan Taman Budaya Sumatera Utara” . 

 Penulisan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh 

gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program studi 

pendidikan sejarah di Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat berjuang sendiri 

tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil maupun 

spiritual. Di  kesempatan ini ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada 

pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Teristimewa dan dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan 

ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Orang Tua penulis, 

Jhontan P. Hasibuan (alm) dan terkhusus Ibunda penulis, Timoria Sitorus 

atas segala kasih sayang, motivasi, doa, perhatian serta dukungan moril 

dan material yang senantiasa diberikan dengan tulus dan penuh kasih 

sayang kepada penulis selama perkuliahan dan sampai penulisan skripsi 

ini. Terimakasih telah menjadi bapak sekaligus ibu selama kurang lebih 16 

tahun ini. 

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

Medan. 
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3. Bapak Dr. H. Restu, MS, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Medan. 

4. Bapak dan ibu wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Medan. 

5. Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan dan selaku Dosen Penguji 

yang telah memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku  Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah dan selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak 

masukan, waktu dan tenaga kepada penulis demi terselesainya skripsi ini. 

7. Bapak Dra. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku Dosen Pembimbing 

Akademik dan selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan 

waktunya dalam membimbing penulis selama menjalani perkuliahan pada 

setiap semester hingga selesainya skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis selama 

menjalani penyusunan bab demi bab hingga selesainya skripsi ini. 

9. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Jurusan  Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan, yang telah berbagi ilmu melalui proses 

belajar mengajar selama beberapa tahun ini, penulis ucapkan banyak 

terima kasih atas bimbingan kalian semua.  

10. Kepada abangku: Jois Hasibuan (Bapak Johan Jeremi)/ K. Br. Pardede. 

serta adik-adikku Jona Hasibuan, Josep Hasibuan, dan Jonatan Sahala 
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Hasibuan, serta Opung Doli S. Hasibuan (Op.Intan) yang telah memberi 

doa dan semangat, dukungan serta motivasi pada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan perkuliahan dan sampai penyusunan skripsi ini. 

11. Kepada terkasih suamiku Parna Julius Sitanggang dan arjuna kecilku 

abang Lambok Ebenezer Sitanggang yang telah memberi doa dan 

semangat, dukungan serta motivasi pada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan perkuliahan dan sampai penyusunan skripsi ini. 

12. Kepada seluruh Informan penulis: Pak Darwis Rifai Harahap, Pak Idris 

Pasaribu, Pak Drs. Bangun Nasution, Pak Samsul dan seluruh narasumber 

dan pihak yang terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala informasi yang telah 

diberikan. 

13. Kepada pihak Taman Budaya Sumatera Utara (TBSU) terimakasih atas 

segala data yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

14. Buat keluarga keduaku Kelompok Studi Mahasiswa Barisan Demokrat 

(BARSDem) terimakasih untuk waktu yang telah kita lewati bersama, 

yang selalu menjadi tempat berbagi cerita berbagi kebahagiaan dan 

kesusahan selama kuliah dan selalu memberikan dukungan serta motivasi. 

Buat teman-teman seperjuanganku B Reguler Sejarah 2009 yang tidak 

dapat saya sebutkan satu-persatu  terimakasih buat dukungan dan 

kebersamaannya selama ini. Dan kepada teman-teman se-stambuk 2009, 

FORMADAS, GEMAPRODEM, FAMUD, ITM-Medan, Perempuan 

Mahardika, SMI, FROMSU, P3MI se-Distrik V dan teman-teman PPLT 

SMP N 3 Pematang Siantar 2012, Terima kasih atas segala kebersamaan 
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yang pernah kita lewati. Semoga kita dapat meraih segala kesuksesan yang 

kita impikan. 

 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi dan tata 

bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya 

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Dan akhir kata penulis 

mengucapkan terimakasih atas semua dukungan dan bantuan dari berbagai pihak 

demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga  skripsi ini dapat berguna bagi para 

pembaca sehingga mampu memperkaya ilmu pengetahuan. 

 

      Medan,       Februari  2016 

      Penulis, 

 

      Suminten SR Hasibuan 
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