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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan rahmat 

dan anugerahnya yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang 

harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan 

Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Guna 

memenuhi syarat tersebut penulis membuat skripsi yang berjudul “Eksistensi 

Home Industri Kacang Sihobuk Terhadap Peningkatan Ekonomi Petani Dan 

Pengusaha Kacang Sihobuk Di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara 

Pada Tahun 1990-2013”. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa banyak 

kekurangan yang jauh  dari kesempurnaan, oleh sebab itu, penulis akan menerima 

dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang membangun dalam 

menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi dapat terwujud tidak 

terlepas dari berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak dari 

awal penulisan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu 

pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof.Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor UNIMED beserta para 

stafnya. 

2. Bapak Dr. Restu, M.Si selaku Dekan FIS UNIMED beserta stafnya. 

3. Ibu Dra. Lukitaningsih,M.Hum Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Fis 

UNIMED dan juga sebagai dosen penguji ahli yang banyak memberi 

masukan yang sangat berarti bagi penulis. 

4. Bapak Drs.Ponirin, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberi waktu dan kesabaran dalam membimbing penulis dan 

memberi masukan-masukan yang sangat mendukung dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

5. Ibu Dra.Hafnita SD Lubis, M.Si sebagai sekertaris jurusan dan juga 

sebagai dosen pembimbing akademik yang banyak memberikan 

bimbingan dan arahan akademik nya kepada saya. 
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6. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd sebagai Dosen pembanding bebas yang 

juga banyak memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat 

membangun dalam penyelesaian skripsi ini.  

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan saya ucapkan terima kasih banyak atas 

ilmu dan kesabarannya dalam membimbing. Semoga Tuhan membalas 

kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. 

8. Kedua orang tua saya, bapak saya R. Simamora dan mama saya R. 

Manullang, AMa yang menjadi alasan saya untuk dapat tegar dalam 

menghadapi banyak persoalan. Dan memberikan dorongan baik berupa 

materi dan semangat. Terutama buat mama, semoga cepat sembuh ya ma. 

Semoga Tuhan tetap memberkati dan memberikan umur yang panjang 

serta kesehatan kepada kalian. Semoga saya dapat menjadi anak tunggal 

yang bisa membawa terang dan kebahagiaan seperti matahari yang 

menyinari dunia. 

9. Kepada semua narasumber di kecamatan Sipoholon yang telah banyak 

membantu memberi keterangan dan meluangkan waktu untuk menjawab 

pertanyaan dari penulis. 

10. Kepada seluruh teman-teman kelas A/ Reguler ’09 yang menjadi teman 

seperjuangan dan menghiasi hari-hari penulis dengan senyuman. Semoga 

keakraban dan kekompakannya tetap terjaga. Terkhusus buat my friend 

Leli Novrida, Febriana, Sarah Marina terima kasih buat bantuan dan 

semangat yang kalian berikan pada saya. 

11. Buat sahabat dan KTB yang selalu setia Sarah Sartika, yang sangat banyak 

memberikan semangat selama ini, tetaplah melayani dan bertumbuh dalam 

kasih Kristus. 

12. Abang dan kakak PKK (Kak Susi, Kak Evi, Kak Kusna bang Juppa) yang 

telah memimpin dan sabar menghadapi saya dan membukakan pikiran 

saya dalam pengenalan akan Kristus. 
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13. Kepada Abang, Kakak, adik-adik dan teman-teman dalam pelayanan UP-

FIS UNIMED. Tetaplah bersemangat dalam pelayanan dan dalam menuai 

jiwa-jiwa baru pada Tuhan. 

14. Kepada abang yang sangat saya kasihi J. Simamora br Sitorus yang 

banyak memberi dukungan moral dan nasehat dari saya kecil hingga 

sekarang supaya saya menjadi orang yang berhasil kelak serta sudah 

seperti saudara kandung bagi saya sehingga saya tidak pernah merasa anak 

tunggal. 

15. Kepada teman-teman PPLT SMP Negeri 2 Sipispis yang telah menjadi 

teman seperjuangan dalam 3 bulan, terima kasih buat kekompakkannya 

dan buat murid-murid SMP Negeri 2 Sipispis, semoga suatu saat nanti kita 

dapat bertemu kembali. 

16. Teristimewa buat seseorang yang spesial yang tetap mendoakan saya dan 

tak pernah lelah menemani dalam tawa dan tangisan serta memberikan 

dorongan semangat bagi saya.  

17. Kepada semua pihak yang ikut membantu memberikan dorongan, 

semangat dan doanya yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua pihak 

yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, bila ada kesalahan dan kekhilafan 

baik sengaja atau pun tidak sengaja penulis meminta maaf. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi orang yang membacanya. Tuhan Yesus memberkati. 

   

       Medan,   Agustus 2013 

       Penulis 

 

 

       Irma Simamora 

       309121030 
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