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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan 

karunianya yang telah di berikan kepada penulis , sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi “ Dampak Migrasi Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi 

Etnis Batak Toba di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara “.  Dan tak 

lupa pula selawat beriring salam di tujukan kepada junjungan kita Nabi besar 

Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua kejalan yang benar . 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memproleh 

gelar Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna 

baik isi, teknik penulisan, maupun nilai ilmiahnya, mengigat keterbatasan pengetahuan 

dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan saran dan 

kritik yang bersifat membangun hingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan kesulitan , namun 

berkat bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik . 

penulis menyadari bahwa bimbingan dan dukungan dari semua pihak , baik secara 

langsung maupun tidak langsung sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih serta 

penghargaan sebesar-besarnya kepada : 

 Teristimewa kepada orang tua saya, Ayahnda H. Alamsyah dan Ibunda 

Hamidah yang telah memberikan do’a, membesarkan, membimbing, dan 

memberikan semangat dengan dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan 

yang tiada taranya. 

 Abangda Sumardianto S,Pd yang selalu memberikan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Adinda Penulis, Mustika, Rafi’i Abas, yang selalu memberikan dukungan 

kepada Penulis. 
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 Ibu Dra. Hafnita SD Lubis M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. 

Terimakasih sebesar-besarnya karena telah begitu sabar memberikan 

bimbingan, arahan, saran, dan kritik dalam penyusunan skripsi ini. 

 Ibu Dra. Lukitanigsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah dan 

Pembimbing Akademi. 

 Bapak Drs. Yushar Tanjung M.Si selaku dosen penguji skripsi 

 Bapak Drs. Ponirin M.Si selaku dosen penguji.  

 Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku rektor Universitas Negeri Medan.  

 Bapak Drs. Restu, MS selaku dekan FIS Universitas Negeri Medan 

 Bapak Amri Siregar S.Sos Selaku Camat Semadam 

 Sahabat penulis Hera Risnanda, Surahman, Ismalia Lubis, Rivan Rinaldi S, 

Ahmad Sofyan Siregar dan Afriani Kristina S, terimakasih telah menjadi 

sahabat-sahabat terbaik yang menjadikan kuliah ini penuh warna dan penuh 

tawa canda. 

 Teman-teman seperjuangan stambuk 2008 khususnya Haris, Harun, Dian 

maya Sari. Arif Putra, Sansri Dayanti P, dan syah fitri S,  

  Abangda stambuk 2007 Ismar Antoni,  dan Maulana Akbar  

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang 

telah yang telah banyak membantu, yang tidak mampu penulis tuliskan satu persatu. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca dan menjadi bahan masukan bagi 

yang membutuhkannya. 

 

      Medan  juli 2012 

      Penulis 
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