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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas berkat dan karunia Nya lah 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 ”Situs dan Peninggalan Sejarah Di Kecamatan 

Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara”.  

 Penulis sadari dalam  penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 

serata banyak kesalahan dan kekurangan, dengan segalak keterbukaan maka 

penulis sangat mengharapakan 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, Ms selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan Sejarah. 

5. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum 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 skropsi ini dengan baik dan benar. 

6. Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku dosen PA dan sekaligus dosen penguji 

penulis yang memberikan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. 

7. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku dosen penguji saya yang 

memberikan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. 

8. Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum., 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 Janas H Siagian selaku Camat, dan ibu Veramona selaku 

Sekertaris Camat Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara 

beserta kepengurusan pemerintahan. 

11. Kepada para informan yang memberikan informasinya kepada penulis, 

khususnya kepada Masyarakat Kecamatan Tarutung Kabupaten 

Tapanuli utara, yang memberikan keramahan dan mendukung, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini . 

12. Teristimewa kepada kedua  orang tua saya, bapak Derajat Sihombing 

dan ibu Esminar Simanungkalit, 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 Daniel Sihombing, Dan Frederick 

Sihombing, dan adik-adik saya yang saya sayangi Yesika Sihombing 

dan Putri Sihombing yang mendukung penulis dalam menyelesaikan 

skripsi. 

14. Sahabat- sahabat penulis Raven pasaribu, Justin Situmorang, Rinaldi 

Barus, Samuel Simanungkalit, Putra Wardana Purba, Ghazali Bancin, 

Surya Hidayat,  dan seluruh sahabat-sahabat saya yang  yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu. 

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

bisa disebutkan satu persatu namanya, saya ucapkan terima kasih 

untuk segala motifasi yang saya jalani selama masa perkuliahan. 

16. Dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang namanya 

tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak 

terimakasih  

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita 

semua , khususnya bagi dunia pendidikan sejarah serta bagi siapa saja 

yang membacanya. 
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