
KATA PENGANTAR 

 Semoga Allah menjadikan diri kita sebagai hamba yang selalu mendapat 

karunia, dan kita bisa selalu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur atas 

nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ucapan syukur ini juga terucap atas 

Berkat Allah yang memperkenankan diri peneliti hingga menyelesaikan 

perkuliahan ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi hikmah yang sangat 

mendalam agar menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang banyak.  

 Ketika kasih sayang dan doa kedua orang tua mengiringi saya, menambah 

semangat dan keyakinan saya dalam menyelesaikan studi S1 ini. Pengorbanan 

yang begitu tulus dari ayahanda B.Situmorang dan Ibunda S.Silaen yang tak dapat 

tergantikan menjadikan diri penulis untuk menjadi anak yang selalu berbakti 

kepada orang tua.  

 Skripsi ini berjudul “Perlawanan Rakyat Terhadap Pelaksanaan Kerja Rodi 

Di Tapanuli 1930-1939”. Kesemuanya ini dapat selesai berkat adanya arahan, 

dorongan, dan bimbingan dari pembimbing skripsi penulis, yaitu bapak Dr. Phil. 

Ichwan Azhari MS yang telah begitu banyak membimbing peneliti. Peneliti 

menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan 

skripsi ini. Oleh karena itu peneliti harapkan masukan dari bapak/ibu dosen 

penguji, baik itu berupa saran maupun masukan yang bersifat membangun demi 

kebaikan skripsi ini dikemudian hari.  

 Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan 

terimakasih yang tak terhingga kepada : 



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

2. Terimakasih  juga kepada bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, MS selaku dosen 

pembimbing penulis yang telah begitu banyak membantu penulis, 

memberikan semangat pemikiran dalam membimbing peneliti hingga 

peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.  

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

Fakultas Ilmu Sosial UNIMED serta dosen Penguji saya. 

4. Ibu Dra. Hafnita SD. Lubis M.Si selaku sekretaris jurusan Pendidikan 

Sejarah dan dosen penguji saya.  

5. Bapak/ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah membuka 

cakrawala peneliti sekaligus mendedikasi melalui proses belajar mengajar 

selama beberapa tahun.  

6. Ayahanda B.Situmorang dan Ibunda S.Silaen yang telah memberi 

semangat, dorongan moril serta kasih sayang yang tak terhingga. 

7. My sister Eva Luisa,Amd yang telah membantu saya dalam dorongan 

moril dan memberikan motivasi yang begitu hebat terhadap saya. 

8. Buat bg Ater Budiman, M.Si dan bg Jhon Fawer S.Pd yang telah banyak 

membantu saya dalam penulisan skripsi saya ini. 

9. Buat staf PUSSIS, bg Ramadhan S.Pd, bg Hendri Dalimunthe yang telah 

membantu peneliti dalam mengumpulkan sumber-sumber penelitian 

peneliti.  

10. Buat teman-teman tersayang M.S & B Reguler 09 (Pasukan AHH), Melda 

diana napitupulu, Ervina Sinaga, Monalisa, Kuny, Mila, Hotnida, Oka, 



Dian, Nurhayati,  dan masih banyak lagi yang tak bisa dipersebutkan satu 

per satu, yang telah banyak membantu peneliti. 

11. Buat teman-teman Ambai 73 A, Marwanty situmorang, Noviana Tarigan, 

Martyane sitorus, Eris elfrida simatupang, Obrin lumban gaol, Patar 

Banjarnahor yang selalu memberikan keceriaan dan semangat pada saat di 

rumah. 

12. Buat kawan PPL SMA NEGERI 1 SUMBUL ada kesuk, kag wida, juleha, 

ibu selamat pagi dan ibu suara cempreng, makasih atas semangat yang 

diberikan terhadap saya. 

13. Buat adik-adik stambuk ’010 Pendidikan Sejarah, sherly vani, frianko, 

agus sitohang dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  

Tak lupa pula terimakasih penulis ucapkan yang sedalam-dalamnya atas 

saran dan kritik yang membangun  dari semua pihak. Akhirnya peneliti berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.  
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