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Puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih 

setianya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun 

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dengan judul “ 

Pengaruh Perkembangan Industri Kecil Pandai Besi Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa 

Sitampurung Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara.” 

Sebelumnya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua 

orang tua saya yang telah memberikan dorongan dan doa yang begitu besar bagi saya untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang bisa saya sampaikan selain ucapan terimakasih yang 

tiada hentinya. Semoga kalian tetap panjang umur dan bisa melihat kami anak-anakmu menjadi 

anak yang sukses nantinya, yang dapat membahagiakan kalian nantiya, aku sayang kalian (mama 

dan papa). 

Dalam melaksanakan penelitian ini maupun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis 

banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih pada: 

1. Bapak Prof. Ibnu Hajar Damanik, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Dr. Restu M.S, selaku Dekan dan seluruh citivas akademik Fakultas Ilmu Sosial 

UNIMED 

3. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah 

banyak memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini 



4. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku sekretaris jurusan yang telah banyak 

memberikan bantuan dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini 

5. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah 

banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan pemikiran dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di 

Jurusan Pendidikan Sejarah. 

7. Bapak Drs.Yushar Tanjung, M.Si  selaku  dosen penguji skripsi penulis yang telah 

banyak memberikan saran, kritik, dan masukan yang membangun pengetahuan dan 

semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kepada seluruh dosen yang pernah mendidik saya dari semester awal hingga akhir.  

9. Kepada seluruh sanak saudara yang telah banyak memberikan bantuan moral dan 

materi kepada saya, dan juga buat adek-adek saya (Loranita dan Daniel) terimakasih 

buat doa kalian buat kakak, semoga kalian juga menjadi anak-anak yang 

membanggakan, tercapai semua cita-cita kalian. 

10. Kepada para pengusaha dan pekerja pandai besi yang telah bersedia saya wawancarai 

disaat penelitian dan memudahkan penelitian penulis. 

11. Kepada sahabat baik saya Monalisa Limbong, Dian Lestiani, Hotnida Purba, Mei 

Stephani, Melda Napitupulu, Ramot Situmorang, Hermadi Santoso, Robintang Helena 

selama ini kita udah mengalami banyak hal suka duka di dalam perkuliahan bersama-

sama. Semoga persahabatan ini tetap terjaga sampai selama-lamanya. Terimakasih buat 

semua dorongan, dukungan, semangat dan doa yang telah kalian berikan kepada saya. 



12. Kepada adek sekaligus sahabat saya Susi Silalahi, terimakasih buat doanya dan 

dukungannya ya! Dan buat si Tono  juga. Semoga kalian cepat lulus juga dan mendapat 

pekerjaan yang baik nantinya. 

13. Kepada teman-teman PPL saya yang sangat kocak dan lucu, yang telah banyak 

mendukung dan memberi semangat buat penulis semoga kalian juga bisa segera lulus 

dan mendapatkan pekerjaan yang baik nantinya. 

14. Khususnya untuk teman-teman seperjuangan yaitu kelas B/Reguler 2009, aku ucapkan 

terima kasih banyak atas kebersamaan yang sudah kita lalui bersama-sama dalam 

waktu 4 tahun ini. Untuk Komting terbaik kelas kami Arief S. Ginting, untuk sekretaris 

kelas kami Felira Anisa, Fhatar Siahaan, Nurhayati Siagian, Abdul Rahman (Bdoel), 

Sunerdianto Sitanggang(Sunenk), Duem Turnip, Hery Hutagalung, Fandi Ahmad 

(Gomek), Rio Capriyogi(Cap), Okaria Sonata, Nico Fernando, Mora Munthe, Jefri 

Girsang, Milla Dilla Jayanti, Fitrianingsih, Gunawan Wibisono, Anri Ramelan, Yudhis 

Febriansah, Rahmad,  Andikho Jerohdi, Warzukni, Hendri Sinurat, Timawati, Pelisoul 

Jefenri. Aku hanya bisa mendoakan kalian supaya bisa menjadi orang sukses di 

kemudian hari. Dan meskipun kita akan berpisah, tapi aku harap tali kekeluargaan kita 

tidak akan terputus. 

15. Kepada teman-teman seangkatanku mulai dari kelas A Reguler, A/B Ekstensi, kakak 

serta adik stambuk yang telah banyak membantu. 

Skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak. Dan kepada teman-

teman dan pihak yang tidak bisa sebutkan satu-persatu, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata 

penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. 
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