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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya yang tak terhingga berupa kesehatan 

serta kemampuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul:“ 

KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI BURUH PERKEBUNAN DI PADANG 

HALABAN KABUPATEN LABURA (1991-2013)”. Tidak lupa penulis 

sampaikan sholawat dan salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang 

telah membawa umatnya keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang 

benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih 

terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari segi isi maupun dalam hal penyajian, 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. Oleh sebab 

itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan sumbangan saran 

yang sifatnya membangun demi kesenpurnaan skripsi ini. 

Dalam penyelesaian penulis skripsi ini penulis tentu tidak sendiri. Penulis 

mandapat . banyak bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun 

materil. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-

besarnya kepada: 

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

2. Bapak Drs. H. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan 

3. Ibu Dra. Likitaningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 
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4. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah 

membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini 

5. Ibu Dra. Syarifah, M.Pd selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis selama berjalannya perkuliahan serta 

selaku Dosen penguji skripsi 

6. Ibu Dra. Hafnita Lubis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah 

7. Bapak Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen penguji yang telah memberikan 

masukan dan saran bagi penulis 

8. Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari Selaku Dosen penguji yang telah memberikan 

masukan dan saran bagi penulis 

9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED yang telah 

membuka cakrawala pengetahuan sekaligus mendedikasi melalui proses 

belajar mengajar selama beberapa tahu saya ucapkan terima kasih atas 

bimbingannya. 

10. Terspesial dan terutama ucapan terima kasih sebasar-besarnya kepada kedua 

orang tua tercinta. Ayahanda Parlindungan Pohan dan Ibunda Sulasmi yang 

telah memberikan moral maupun materil dan telah mencurahkan kasih sayang 

yang tiada pernah kering dan takkan pernah terbalas. Semoga selalu dalam 

lindungan Allah SWT dan semoga karya ini bisa menjadi sebuah hadiah kecil 

kepada ayah dan ibu yang telah memberikan kepercayaan dan segala upaya 

yang telah menguliahkan saya hingga selesai. 
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11. Kepada Abang dan Adik-adik yang saya sayangi Satria Pohan, Sumira, 

Agustina Pohan, Nurhayati Lindung Pohan yang telah memberikan semangat 

dan dukungan kepada penulis. 

12. Kepada Terkasih Prananda Ryanza yang telah memberikan dukungan dan doa 

serta semangat setiap saat dan telah menemani saya selama waktu yang telah 

butuhkan. 

13. Kepada Bapak Drs. Darma Kamal yang telah memberikan informasi yang 

saya perlukan dan kepada Karyawan perkebunan Padang Halaban 

14. Kepada sahabat seperjuangan Sri Rahma Dhaniati Tanjung, Zubaidah yang 

telah membantu  dan memberi dukungan terhadap penulis 

15. Kepada sahabat-sahabatku tersayang Hari Hikmah, Fitria Kartika, sri 

Wulansari, Wilda Ramdhani, Nawi Naposo, Muslimah dan seluruh teman-

teman A’B Ekstensi ’09 dan Reguler ’09 yang telah banyak membantu dan 

juga memberi semangat. Terima kasih telah menemani selama perkuliahan. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan terima 

kasih, penulis meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan bagi yang 

membutuhkan. 

      Medan,    Juli 2013 

      Penulis  
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