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 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 “ Peranan Perempuan Dalam Home Industry Dodol Terhadap Kehidupan 

Ekonomi Sosial Rumah Tangga di Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura 

Kabupaten Langkat 1946-2013”. 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 Bapak Mulian Helmi dan Ibu L. 

Mulyani. Spd 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. 

 Abang dan adik ku tersayang Azhar helmi dan Amalia Helmi 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 penguji dan sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah. Terima kasih atas berbagai kemudahan yang ibu berikan kepada saya sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

 Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, 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 Idawati Lumban Gaol serta Ruth Topanta Kaban. 

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. I Love u Full 

 Kepada teman teman  Ekstensi Sejarah stambuk 2010 yang selalu kita singkat dengan 

“ESJA” seperti : Hartini, Hasnaini Rosanda, Rita Haryani, Fahrunnisya, Maria Debora, 

Berkat Gea, Nelita Nababan, Astusti, Valentina Sembiring, Nurul amalia, Adam Zaki, 

Mawardi, Jonathan, Marihot Sianturi, Jenri limbong, Sherli Vani, Yosi, Nila Sartika 

Tanjung, Tre boy Nababan, Candra hutabarat, Aryani lubis, Asima, Deva, Devi, Saulina, 

Putri, Sahatma, Rades Lasta Simbolon, Ahrasani Purba, Novia Maslina, Deli Novia 

Manurung, Novi, Evi Berutu, Rizki Niara, Emi Alvionita, Ester Aritonang, Rainhard 

Situmeang, Ari Purba, dan Fahrurrozi. Terimakasih kepada kalian karena telah 

memberikan warna selama hampir 3 tahun ini, saya sangat sayang kalian. 

 Kepada teman rumah kos Arazuya serta teman sekampung dari Pangkalan Brandan, yaitu 

: Ayu Febriana, Hastika Juliana, Hanifah Rizki dan Nia. Terima kasih kepada kalian telah 

menjadi teman seperjuangan yang mau berbagi kisah baik itu tawa, tangis maupun 

bahagia. 

 Kepada teman teman PPLT SMP N 1 Tanjung Pura, yaitu : Asri, Helda, Nisa, Rahma, 

Reza, Siti, Ernesto, Ismi, Abdah, Kurniadi, Suhardi, Tika Suci, Angga, Neni, Lutfi, 

Rahma. Terima Kasih atas pertemanan selama 3 bulan ini semoga kita semua menjadi 

orang sukses. 

 Kepada siswa siswi SMP N. 1 Tanjung Pura terkhusus kelas X-1 dan X-2 seperti Amir, 

Lia, Isnaida, Hafiza, Feri, Welfrin, Intan, Doni dan lain lain. Terima kasih ibu ucapkan 

kepada kalian karena telah menerima kehadiran ibu selama praktek mengajar di sekolah 

SMP N.1 Tanjung Pura. Semoga kalian kelak menjadi anak anak yang sukses dan dapat 



menjadi generasi penerus bangsa yang dapat membawa perubahan serta menjadi 

kebanggaan orang tua. 

 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.  

 

 

 

 Penulis,  Januari 2013 
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