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KATA PENGANTAR 

Dengan kerendahan hati penulis menghaturkan segala hormat dan syukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan rahmat-Nya sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini, sebab tanpa ridho-Nya semua ini tidaklah 

terlaksana. Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah menjadi salah satu syarat yang 

harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyusun skripsi guna 

menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana. Untuk memenuhi 

syarat tersebut diatas penulis mengangkat sebuah permasalahan yang ditulis 

menjadi sebuah skripsi, yang berjudul “Industri Menengah Sarung Tenun Balige 

di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir 1950-2000 (Analisis Sejarah 

Perekonomian).” 

  Di  dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangan baik dari tata bahas dan penyajian. Hal tersebut disebabkan karena 

penulis masih dalam tahap belajar. Maka dengan ini penulis dengan hati terbuka 

menerima kritik yang bersifat konstruktif terhadap kesempurnaan skripsi. Penulis 

juga menyadari betapa besar bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga 

masalah yang dihadapi penulis sejak awal penelitian dapat teratasi. Tanpa 

dorongan berbagai pihak,kiranya penulis tidak akan dapat menyelesaikan 

penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada: 

1. Teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis, Ayahanda St. J. Banjarnahor 

dan Ibunda M. Br Simaremare yang sangat saya cintai dan kagumi yang telah 

memberikan doa, semangat dan kesabaran selama penulis menjalani studi 

hingga menyelesaikan skripsi. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan 

mengabulkan segala harapan Mama dan Bapak. Tiada anugerah terindah 

selain menjadi buah hati kalian. 

2. Bapak Dr Hidayat,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan, arahan serta pelajara-pelajaran baru kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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3. Bapak Rektor UNIMED Prof. Dr. Ibnu Hajar sebagai pimpinan di Universitas 

Negeri Medan 

4. Bapak Dekan beserta staf sebagai pimpinan fakultas 

5. Ibu Dra. Lukitaningsih selaku dosen pembimbing akademik dan ketua jurusan 

Pendidikan Sejarah 

6. Ibu Hafnita selaku sekretaris jurusan Pendidikan Sejarah, beserta seluruh 

dosen bapak/ibu dan staf yang ada di Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED 

7. Spesial juga kepada Bapak Tua Drs. A. Banjarnahor dan Mamak Tua B. Br 

Lubis sebagai wali penulis yang selalu memberikan dukungan moril serta 

materi bagi penulis selama ini. 

8. Buat abang, kakak, dan adik-adik penulis (B’Dedy, K’Idar, d’ Lestari, d’Cici, 

d’ Gusti, d’Sanjaya, d’Acung,d’ Suryadi, d’Mei, d’daniel) untuk doa dan 

dukungannya selama ini. 

9. Terimakasih kepada Bappeda Toba Samosir, BPS Balige,  Tulang Hotma 

sebagai infoman penulis dan informan-informan peneliti lainnya. 

10. Buat teman-temanku teristimewa 5 sekawan (Jusniana, Safitri, Yuliarza, dan 

Nirmawana) untuk doa dan dukungannya juga kelas B-Reg’08 yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu per satu sukses selalu sukses slalu. 

11. Tak lupa juga buat teman-teman seperjuangan ku Era, Rasita, Edella, Saut, 

Betti, dan teman –teman baikku to’Donal, Jonathan, Humala, Danyart, Pinkan, 

Ros, Sanny, Sansri, Hera, Masri, Dosriani, d’Herlin’10 serta semua stambuk 

08 pendidikan sejarah yang tidak bisa saya sebut satu per satu thanks untuk 

dukungan dan doa’a dan kebersamaanya selama ini. 

12.  Teman-teman skuad PPL SMK N2 P.Siantar yang merupakan keluarga 

kecilku (Wiwie, Auldra, Tiur, Vheo, Afni, Yuni, Sanny, Afnee, Wulan, 

Dongjan, Taufik, Nico, Kang Amin, Sahat, Albert, Macruli,Tajib, faisal) 

semoga sukses. 

13. Teman-teman satu angkatan. Terima kasih karena kalian telah menjadi bagian 

hidup saya. Tidak ada kata yang lebih baik selain ucapan terima kasih banyak 

kepada yang tersebut namanya di atas semoga Tuhan Yang Maha Esa 

memberikan balasan atas kebaikan yang lebih bagi mereka.Harapan penulis 

semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. 
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14. Trimakasih juga bwt K’jenny,  sahabat ku Mazdawani, kel. Safitri 

Simangunsong (Tulang, Nantulang& adek2) untuk bantuan’a dan doa’a 

selama ini. 

        Medan,     Juli 2012 

        Penulis, 

 

        Lylys T Banjarnahor 

        NIM. 308121096 

           

  


