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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas 

berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi  yang 

berjudul “Peranan POESERA (Poesat Ekonomi Rakyat) Pada Masa Perang 

Kemerdekaan di Tanah Karo Pada Tahun 1943-1945.” 

 Penulisan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh 

gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program studi 

pendidikan sejarah di Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat berjuang sendiri tanpa 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil maupun 

spiritual. Di  kesempatan ini ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada 

pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bapak Prof.Dr.Ibnu Hajar, M.Si, selaku rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs Restu, MS, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Medan. 

3. Ibu Dra. Lukita Ningsih, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku  Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan 

banyak masukan, waktu dan tenaga kepada penulis demi terselesainya 

skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah 

banyak memberikan masukan kepada penulis dan telah bersedia 

meluangkan waktunya kepada penulis demi terselesainya skripsi ini. 

6. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Jurusan  Pendidikan Sejarah Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.  
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7. Bapak  Lettu. Purn. M.C.Sembiring dkk selaku pengurus LVRI (Legiun 

Veteran Republik Indonesia) Cabang Tanah Karo yang telah memberikan 

banyak informasi dan data kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Teristimewa dan dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda K. Ginting dan 

Ibunda S. Br Sitepu  serta adikku tersayang Primsa Priadiva Ginting atas 

segala kasih, motivasi, doa, perhatian serta dukungan moril dan material 

yang senantiasa diberikan dengan tulus dan penuh kasih sayang kepada 

penulis. 

9. Kepada Keluarga pak tua (T. Tarigan) dan bibik tua (H. Br sitepu) dan 

sepupuku Astri N.A Tarigan dan Afif S.P Tarigan yang telah menjadi 

tempat sandaran dalam suka dan duka penulis selama kuliah. 

10.  Buat yang tersayang Mariotta E. Perangin-angin yang telah mengisi 

relung hati penulis dalam menapaki dunia fana ini. Semoga kita berhasil 

dalam tujuan yang telah kita canangkan selama ini. 

11. Buat teman-teman seperjuanganku Reguler B stambuk 2009 Pasukan 

AHH (Anti Huru Hara) dan Mahasiswa Sejarah Stambuk 2009,Jeppurut, 

Gomex, Wibi omesh, Rio Kecap, Mora KPK, Melgibson, Anry Pasrah, 

Rahmad, Hendri, Ramot, Kuny, dila, Nur, Dian, vina dan Teman-teman 

yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu   terimakasih buat dukungan 

dan kebersamaannya selama ini dan bagi teman-teman yang masih belum, 

teruslah berjuang. 

12. Teman-teman yang Tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Karo  (IMKA) 

Rudang Mayang Unimed dan Keluarga Besar Mahasiswa Karo Se_Kota 

Medan, perjuangan kita belum di mulai kawan jadi cepatlah sadar wahai 

Generasi Muda Karo. 

13. Buat Teman-teman PPLT SMP Masehi Berastagi yang pernah mengalami 

sama-sama suka duka yang tak terlupakan bersama penulis dan kenangan 

itu takkan pernah di lupakan oleh penulis kelak. 
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 Dan akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas semua dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga  skripsi ini 

dapat berguna bagi para pembaca.  

 

 

 

     Medan,         

     Penulis, 

 

 

 

 

     Arief Syuhada Ginting 

     NIM. 309121006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


