
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 

karena berkat Rahmat serta Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi berjudul ” Rekrutmen Dan 

Diskriminasi Kuli Perkebunan Tembakau Deli Pada Masa Kolonial”. 

 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menerima 

banyak bantuan moril maupun materil yang tidak ternilai harganya. Dalam 

penulisan skripsi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dari cara penulisannya, penggunaan tata bahasa, dan dalam 

penyajiannya. Hal ini disebabkan karena penulis masih dalam tahap pembelajaran. 

Maka dengan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran 

yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga 

menyadari, banyak pihak yang telah memberi bantuan, dorongan, motivasi, serta 

semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan segala masalah 

yang dihadapi dari awal melakukan penelitian sampai akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini sampai akhirnya selesai menjadi skripsi. 

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Ayahanda Muin Sinaga dan Ibunda Rohana Damanik yang sangat 

penulis cintai. Dua orang yang berhati mulia yang telah membesarkan, 

mendidik dan menyekolahkan hingga penulis di perguruan tinggi dan 

selalu memberikan dukungan, semangat dan do’a yang tulus sehingga 

penulis dapat menyelesaikan pendidikan. Disini anakmu hanya dapat 

mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga senantiasa dalam lindungan 

dan limpahan berkah Allah SWT, selalu diberi kemudahan rezeki, 

kesehatan dan umur panjang. 
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2. Kepada saudara-saudara penulis yang tercinta, Kakanda Nurhabibi 

Sinaga dan Abang Ipar Tatang Setiawan. Dan Abangda Mukhlis 

Sinaga beserta keponakan-keponakan tercinta Daviandra Setiawan dan 

Dandri Afta Setiawan yang selalu memberikan nasehat, bantuan, 

motivasi dan sumber inspirasi penulis. Semoga kita semua sukses dan 

dapat membahagiakan orang tua kita. Amin. 

3. Terkhusus kepada orang yang spesial untuk penulis  “Ega Pratama” 

yang sudah memberikan cinta, dukungan dan perhatian kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi.  

4. Bapak Drs. Restu, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

5. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku ketua jurusan Pendidikan 

Sejarah dan sekaligus Dosen penguji. Penulis mengucapkan ribuan 

terima kasih atas bimbingan dan masukannya selama ini. 

6. Bapak Dr. Hidayat, MSi selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis 

yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberi bimbingan 

kepada penulis sehingga akirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak. 

7. Bapak Drs. Ponirin, MSi, selaku Dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus sebagai penguji dan pembanding skripsi yang telah banyak 

memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama 

perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Universitas Negeri Medan 

ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak. 

8. Ibu Dra. Samsidar Tanjung, MPd, selaku dosen penguji dan 

pembanding penulis. 

9. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si, sebagai Dosen penguji 

pengganti dalam meja hijau dan seluruh dosen-dosen dan staf 

administratif di Jurusan Pendidikan Sejarah, terima kasih yang 

sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada kami, 

selaku mahasiswa di Jurusan Pendidikan Sejarah. 



 
 

10. Kepada Bapak Dr. Phil. Ichwan Azhari selaku pemimpin PUSSIS 

penulis mengucapkan terima kasih atas izin yang di berikan untuk 

meneliti ditempatnya. 

11. Kepada Staf-staf  PUSSIS yang sudah membantu penulis Khususnya 

Abang Ramadhan dan Abang Ater Sinaga penulis ucapkan banyak 

terima kasih. 

12. Terima ksih kepada Staf-staf Fakultas yang sudah membantu penulis 

dalam menyelesaikan berkas-berkas persyaratan Ujian Hingga menjadi 

Mahasiswa Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial.  

13. Terima kasih penulis ucapkan kepada Rektor/ Pembantu Rektor 

Universitas Negeri Medan. 

14. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terdekat penulis,Dewi, Nina, 

Rina, Sandi, Fikri, Isma, Arlan, Irma, Umar, Emil, Hera, Ulan, 

Haposan, Rahmat, Erwinsyah, Reza. Terima kasih kerena selalu 

memberi bantuan, dukungan, dan motivasi kepada penulis. Semoga 

kita mencapai semua cita-cita kita. 

15. Buat teman-teman seperjuanganku satu bimbingan Skripsi Heppy, 

Saut, Hendri, Lilis, Rasita, Efriani dan Bety Terima kasih atas 

kebersamaan kita selama melaksanakan bimbingan skripsi. 

16. Buat teman-teman seperjuanganku kelas A dan B EKSTENSI stambuk 

2008 yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih 

atas persahabatan, kebersamaan dan segala pengalaman yang telah kita 

alami bersama-sama selama kita menjalani perkuliahan. Pengalaman 

yang kita alami takkan pernah terlupakan, sukses buat kita semua. 

 

 

 

 

 

 



 
 

17. Buat teman-teman kos penulis : Atcul Kimmi, Nina MayQueen, Erza 

Saragih, Sari Ahmad, Ankis Putri dan Vita Sari Terima kasih atas 

motivasi yang telah kalian berikan kepada penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi. 

18. Buat teman-teman kelas A, B, C Reguler stambuk 2008 dan adek 

stambuk 2009 dan 2010 terima kasih banyak buat semuanya. 

 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum 

sempurna untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi sempurnannya 

skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua, baik pembaca maupun 

penulis sendiri.                     

 

 

 

Medan,    Juli  2012 

Penulis 

 

 

 

DIAN RANI SINAGA 


