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Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-

besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah dari-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah 

satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa guna menyelesaikan perkuliahan 

sehingga dapat menyandang gelar sarjana. Dan guna untuk memenuhi syarat tersebut, penulis 

membuat sebuah skripsi yang berjudul “Pengaruh Perkebunan Inti Rakyat Kelapa Sawit 

terhadap Perekonomian Masyarakat Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara (1975 – 

2012)”. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dari 

segi tata bahasa, penulisan, dan bentuk penyajiannya. Hal ini disebabkan karena penulis juga 

masih berada pada tahap pembelajaran. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari pembaca agar menjadi lebih baik di karya-karya berikutnya. 

Disamping itu, penulis menyadari banyak rekan-rekan dan pihak-pihak yang membantu 

penulis mulai dari awal penelitian sampai penyusunan hasil penelitian sehingga dapat 

diselesaikan menjadi sebuah skripsi. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Ayahanda Syamsul Bahri, S.Pd dan Ibunda Halimah yang penulis cintai. 

Terimakasih atas bantuan dan motivasi serta do’a yang tiada hentinya yang selalu 

diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dan 

menyandang gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan 

kasihNya kepada ayah dan ibunda. Suatu anugerah terindah terlahir menjadi putri 

dalam keluarga tercinta ini. Tiada kata yang dapat dikatakan penulis selain rasa 

terimakasih atas semua yang telah ayah dan ibunda berikan selama ini kepada 

penulis hanya Allah yang mampu membalasnya. 

2. Buat saudara-saudara penulis kakak (Andalia), adik (Ahlun Nazar), abang ipar 

(Irvan Irawan), terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada 

penulis sehingga penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Buat 

Keponakanku yang lucu (Ibrahim Zidan) yang selalu menghibur penulis di saat-

saat penat dengan tingkah-tingkahnya yang super aktif dan selalu membuat 

penulis tertawa. Semoga kita selalu disatukan dalam ikatan keluarga yang di 

rahmati dan dilindungiNya. Amin. 



3. Terima kasih buat semua keluarga besar penulis, yang selalu memberi dukungan, 

motivasi, dan semangat kepada penulis. Semoga Allah membalas kebaikan kalian 

semua. 

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

Medan. 

5. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih atas bimbingan 

yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk 

memperoleh gelas sarjana. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu.  

6. Ibu Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah 

sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan dosen pembanding penulis yang 

telah membimbing penulis mulai dari penulis menjadi mahasiswa hingga saat ini. 

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu. 

7. Bapak Pristi Suhendro, S. Hum, M.Si, sebagai dosen pembanding, terimakasih 

atas masukan-masukan yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah membalas 

semua kebaikan bapak. 

8. Bapak Drs. Ponirin, M.Si, sebagai dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingan 

dan pengarahan yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah membalas semua 

kebaikan Bapak. 

9. Seluruh dosen-dosen dan staf administrasi di Jurusan Pendidikan Sejarah, terima 

kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah kalian berikan kepada 

penulis, selaku mahasiswa di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

10. Kepada Bapak Saman sebagai anggota PPL Kecamatan Sei Balai yang telah 

meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di 

lapangan. Ibu Rena dan Ibu Berta sebagai narasumber yang telah memberikan 

banyak informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

di Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai. Semoga Allah SWT membalas semua 

kebaikan bapak dan ibu. 

11. Bapak Camat dan bagian administrasi di kantor camat Kecamatan Sei Balai, yang 

telah membantu dalam pembuatan surat-surat izin selama penelitian berlangsung 

di lapangan. Terimakasih banyak atas semua bantuannya. 

12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis, Prima R Damanik, Kiki Amelia, dan 

Nur Masyitoh, atas motivasi dan semangat-semangat yang selalu diberikan dan 

selalu menemani di saat galau dan bahagia. Semoga Allah selalu memperkuat 



ikatan persahabatan diantara kita dimana pun kita berada. Buat teman 

seperjuangan Rika, Edella, Sri Defi, Neva, Listra, Dosriani, Donal Erikson, 

terimakasih atas semua bantuan dan motivasi yang diberikan. Perjuangan kita 

akan terus berlanjut, kenangan-kenangan manis bersama kalian akan tetap terjaga. 

13. Kepada teman-teman stambuk 08 kelas C- Reguler, terimakasih atas motivasi dan 

semangat yang diberikan selama ini. Kenangan-kenangan bersama kita akan 

menjadi cerita yang indah dikemudian hari. Selamat berjuang di tempat yang baru 

dan sukses buat kita semua. 

14. Terima kasih buat teman-teman kelas B/A Reguler dan Ekstensi stambuk 2008 

dan terkhusus buat yang kenal sama penulis. Ada Ismaini Tanjung dan Sandy 

Putra. Sukses buat kita semua. 

15. Buat teman-teman PPL di SMK YPD Tebing Tinggi, Uci Sugiarti, Cahya 

Ningsih, Yani, Suri, Rini si pipi tembem, Nana, Corry, Ali, Iskandar, Edi, Manase, 

Hafiz, Evan, Aprianus, Priyanto, kenangan-kenangan kita di selama 3 bulan di 

tidak akan terlupakan, sukses buat kita semua. Khusus buat nenek Masrah, Yuyun, 

Bu Pipit, Lisna, si kecil Dinda, yang telah menerima dengan baik keberadaan 

penulis di rumahnya selama PPL berlangsung. Seperti memiliki keluarga yang 

baru. Terimakasih atas semua kebaikan yang diberikan, hanya Allah SWT yang 

dapat membalasnya. 

16. Terimakasih buat teman-teman satu kost, kak Ima, Ida, Ana, Lyra yang telah 

menemani hari-hari penulis dan selalu membuat penulis tertawa. 

17. Terimakasih buat siswa siswi SMK YPD Tebing Tinggi khususnya kelas XI TKR
1 

telah menjadi siswa yang baik selama penulis menjalani masa PPL, buat Ibu 

Endang Rosmi selaku guru pamong, terimakasih atas bimbingan yang diberikan 

selama penulis menjalani masa PPL. Pelajaran yang diberikan sangat berharga. 

Semoga Allah membalasnya. 

18. Teristimewah buat “ayah”, terimakasih atas dukungan, dan semangat yang 

diberikan kepada penulis selama ini. Semoga “ayah” selalu dilindungi oleh Allah 

SWT selama menjalani masa tugas di tanah Papua. 

Medan,   Juli 2012 
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