
KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

 Alhamdulilahhirabbila’laminsegala puji hanya milik Allah SWT semoga 

shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah azza wa jalla kepada segala nabi 

dan rasul nabi Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan 

pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Berkat rahmat dan pertolongan-Nya yang 

dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Kehidupan Buruh Perkebunan Teh di Bah Butong PNP VIII Tahun 

1967-1982”. 

 Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat 

kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan maupun dalam penyajian karena 

keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Oleh sebab itu dengan kerendahan 

hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaaan skripsi ini. 

 Dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan yang penulis terima, dari 

berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis 

dengan segala ketulusan dan kerendahan hati mengucapkan terimah kasih kepada: 

1. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, Ayahanda dan Ibundaku 

“Irvansyah / ummi kalsum”, yang selalu menyayangiku dengan segenap 

hati, membimbing dan mendoakan aku ketika aku terjatuh dalam 



menghadapi setiap permasalahan di dalam perkuliahanku, sehingga 

penulis bisa menyelesaikan studi sarjana dan skripsi ini dengan baik. 

2. Adinda tersayang Ipan Ali syahbana, Liliasisura, Afip maulana, terima 

kasih untuk semangat yang selalu ditorehkan dengan kata-kata yang 

memicu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

3. Terimakasih kepada Bapak Prof. DR Ibnu Hajar Damanik M.Si selaku 

rektor Unimed dan seluruh stafnya. 

4. 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. 

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

dan dosen penguji. Terima kasih untuk nasehat, bimbingan serta arahan 

bapak selama ini kepada saya. 

6. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, MSi selaku Dosen Pembimbing skripsi dan 

sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah. Terima kasih atas berbagai 

kemudahan serta ilmu yang ibu berikan kepada saya sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

7. Bapak Yushar Tanjung M.Siselaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima 

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

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

yang bapak berikan dalam rangka penyempurnaan skripsi saya. 



9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dilingkungan program studi Pendidikan sejarah. 

Terima kasih atas ilmu, bimbingan serta arahan yang diberikan selama 

peneliti mengenyam pendidikan 

10. Kepada sahabat kesayangan peneliti, Ahmad Faisal, Dwita Angriani, Jefri 

Duan Sinulingga, Elviyanto Ermida. Terima kasih karena dari awal hingga 

sekarang masih tetap menjadi sahabat yang telah banyak membantu, 

memotivasi. mendukung, menerima, memaklumi segala kekurangan 

peneliti serta mau berbagai dalam suka dan duka. 

11. Kepada teman-teman Reguler B Stambuk 2010, Dini Astri Suci, Noviani 

Soraya, Sisjayanti Astrini, Rini Suryani Lumbantobing, Dewi Rahayu, Ika 

Safitri, Julianita Tanjung, dan semuanya. Terima kasih kepada kalian telah 

menjadi teman yang saling membantu selama di perkuliahan, saya sangat 

sayang kalian. 

12. Kepada teman rumah kos Shaumi Azani Syahfitri, Halimatusa’diah, serta 

teman sekampung Desi Salvitya, Voni. Terima kasih telah menjadi teman 

yang mau berbagi kisah baik suka maupun duka. 

13. Kepada teman-teman PPLT SMP N 1 Sipispis, Nita Sari, Tasya Hutajulu, 

Susi Simamora, Handoko, Muhammad Fahrizal, Roni Marwi, Lili 

Indriyani. Terima kasih atas pertemanan selama 3 bulan ini semoga kita 

semua menjadi orang sukses. 

14. Semua narasumber yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan karena tanpa adanaya keterbukaan 



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

terselesaikan. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pembaca 

terutama adik-adik di Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan, khususnya bagi penulis sendiri sekarang maupun yang 

akan datang. 
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