
KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Konflik Ketegangan Sosial Antara Mayarakat Pribumi Dengan 

Perusahaan Perkebunan Di Arnhemia (Pancur Batu)”.Penulisan skripsi ini merupakan 

salah satu tugas dan persyaratan yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana di 

Universitas Negeri Medan. 

 Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan kekurangan 

baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan 

dan kemampuan dari peneliti sendiri.Oleh karena itu, untuk kesempurnaan skripsi ini, peneliti 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. 

 Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak baik secara moral, spritual maupun material sehingga skripsi ini dapat tersusun sampai 

dengan selesai. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada : 

• Keluarga yang selalu peneliti cintai dan sayangi ayah Pasti Sinulingga dan Ibu 

Rosmayunita Sinaga yang selalu mendoakan, membimbing, mengarahkan dan 

senantiasa ada untuk memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa serta dukungan materi yang 

telah kalian berikan kepada peneliti. 

• Bibi dan adikku tersayang Ertina,Bahagia Sinulinga,Winda Lestari Sinulingga, 

Suryani Sinulingga, dan Fitriani Sinulingga yang selalu mendoakan selama penulisan 

skripsi ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kelak kita jadi orang sukses 

sehingga dapat membahagiakan ayah sama ibu 

• Terimakasih kepada bapak Prof. DR Ibnu Hajar Damanik M.Si selaku rektor Unimed 

dan seluruh stafnya.  



• Bapak Dr. Restu, Ms selaku Dekan Fakultas, serta Pembantu Dekan I ibu Dra 

Nurmala Berutu, M.Pd serta semua staf di Fakultas Ilmu Sosial. Terima kasih untuk 

kemudahan yang telah diberikan selama proses penyusunan berkas 

• Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku ketua jurusan Pendidikan Sejarah serta Dosen 

Pembimbing skripsi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas 

kemudahan, bimbingan serta ilmu yang ibu berikan kepada saya mulai dari awal 

hingga penyelesaian skripsi ini.  

• Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, MSi selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan sekretaris 

Jurusan Pendidikan Sejarah. Terima kasih atas berbagai kemudahan yang ibu berikan 

kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

• Bapak Yushar Tanjung M,Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih 

untuk nasehat, bimbingan serta arahan bapak selama ini kepada saya. 

• Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku dosen penguji utama. Terima kasih atas 

bimbingan dan arahan yang ibu berikan dalam penyempurnaan skripsi ini. 

• Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen penguji. Terimakasih atas masukan yang 

bapak berikan dalam rangka penyempurnaan skripsi saya. 

• Seluruh Bapak/Ibu dosen dilingkungan program studi Pendidikan sejarah. Terima 

kasih atas ilmu, bimbingan serta arahan yang diberikan selama peneliti mengenyam 

pendidikan 

• Kepada teman kesayangan peneliti Nurhasanah, Dwita Angriani, Elviyanto, Dini Astri 

Suci, Sisjayanti Astrini, dan Noviani Soraya serta Julianita Tanjung. Terima kasih 

karena dari awal hingga sekarang masih tetap menjadi teman yang bisa mendukung, 

menerima, memaklumi segala kekurangan peneliti serta mau berbagai dalam suka dan 

duka. 

• Kepada teman teman  Reguler B Stambuk 2010 



• Semua narasumber yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Terutama Kantor camat Pancur Bat Terima kasih saya ucapkan karena tanpa adanaya 

keterbukaan serta kerja sama dengan berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat 

terselesaikan.  

Penulis,  6 Maret 2014 
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