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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Ucapan syukur ini juga terucap atas ridho Allah SWT yang 

memperkenankan diri peneliti hingga menyelesaikan perkuliahan ini.  

 Skripsi ini berjudul “ Kehidupan Buruh di PT. Perkebunan Nusantara IV 

Dolok Ilir, Simalungun Pada Masa Orde Baru (1974-1984)”. Disusun untuk 

memenuhi persyaratan memperoleh gelar S-1  Jurusan Pendidikan Sejarah. 

 Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini berkat bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima 

kasih kepada semua pihak yang telah member dukungan, motivasi, dan bantuan 

moril maupun materil. 

 Bersamaan dengan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunianya kepada penulis 

sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini. Yang tanpa kuasa-Nya 

tidak akan mungkin penulis bisa jadi seperti sekarang. 

2. Teristimewa buat kedua orang tua yang tercinta, Abah Hadi Kesuma 

Wijaya dan Mamak Lisryanti. Terima kasih atas semua kasih sayang, 

dukungan, motivasi, dan pengorbanan yang tak terhingga. Do’a yang 

selalu mengiringi yang takkan mungkin terbalaskan. 
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3. Kepada bapak Prof. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan dan seluruh stafnya. 

4. Kepada bapak Restu MS. Selaku Dekan FIS Universitas Negeri Medan 

beserta stafnya. 

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

beserta dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu, 

membimbing, dan memberikan saran sehingga dapat terselesaikannya 

skripsi ini.  

6. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi, M.Si selaku sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah dan dosen pembimbing akademik peneliti. 

7. Kepada ibu Dra. Flores Tanjung, MA dan bapak Tappil Rambe, M.Si 

selaku dosen penguji. 

8. Bapak/ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah banyak 

memberikan ilmu selama perkuliahan. 

9. Buat adik tersayang dan satu-satunya Fadhlul Rezaily Hadi yang telah 

mendukung dan menemani dalam menyelesaikan penelitian.  

10. Terkhusus buat abang Julianto Ramadhan,S.Pd yang telah memberi 

banyak cerita selama 4 tahun ini. Terima kasih atas dukungan dan kasih 

sayangmu. “DIRA”. 

11. Buat sahabat-sahabat terbaik yang tetap bersama hingga akhir Warzukni, 

Nurhayati, Felira Annisa, dan Fitria Ningsih. Semoga tetap bersahabat 

selamanya. Teman-teman seperjuangan kelas B/Reguler 2009 sekaligus 

Pasukan Khusus AHH (Anti Huru Hara) : Mady, Bdoel “cicak tembung” 
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Bintang, Vina, Mona, Timawati, Dian, Arif, Wibi, Fandi, Oka, Ramot, 

Rio, Yudhis, Heri, Anri, Rio “kecap”, dan teman-teman lain tidak saya 

sebutkan namanya. Terimakasih telah memberi cerita suka dan duka 

selama dibangku perkuliahan. 

12. Buat teman-teman PPLT SMA Muhammadiyah Tanjung Tiram, Batu Bara 

2012, Mauliana, Nurul, Dame, Fika, Rini, Ayu, Fifi, Kak Selvi, Mbak 

Rika, Zulfadly, Fahmi, Joko, Dana, Said dan yang lainya. Terima kasih 

telah mengisi cerita suka dan duka selama 3 bulan bersama. 

13. Buat Bapak Renando Haryono dan Bapak Lukman yang telah banyak 

member bantuan selama penelitian. 

14. Buat sahabat sejak SMA Rizka dan Valentina, terima kasih atas dukungan 

yang selalu diberikan walau dibataskan oleh jarak. Dan Tari sahabat 

seperjuangan dan sahabat meneliti. 

15. Buat teman-teman kost adek comel Nisa, kakak Fida, dan Vivi. Terima 

kasih telah memberi dukungan dan motivasi.  

Akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Amin.  

       Medan,  Juli 2013 

       Penulis,  

 

        Mila Dila Jayanti 

       NIM : 309121048 


