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ABSTRAK 

Nama : Eroslawaty Sibarani, NIM : 3103121020. Perkembangan Kabupaten 

Tapanuli Tengah ( 1946-2013). Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan 

Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang  

berdirinya Kabupaten Tapanuli Tengah dan Perkembangannya (1946-2013). 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tapanuli Tengah, hal ini mengingat 

Kabupaten Tapanuli Tengah ada, setelah Kota Sibolga resmi dijadikan 

Kotamadya, dan pengganti dari sistem pemerintahan Belanda. Pada penelitian ini 

penulis melakukan field research (penelitian lapangan) dengan teknik observasi, 

wawancara dan studi dokumen / kepustakaan. Teknik observasi dilakukan dengan 

mengamati secara langsung perkembangan yang ada di Kabupaten Tapanuli 

Tengah. Wawancara dilakukan langsung dengan orang-orang yang mengetahui 

perkembangan Kabupaten Tapanuli Tengah dan perkembangannya, dengan 

membuat konsep pertanyaan. Studi dokumen / kepustakaan dilakukan untuk 

memperlengkapi informasi yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa dalam perkembangannya Kabupaten Tapanuli Tengah 

mengalami tiga tahap perubahan (masa) yaitu : masa orde lama, masa orde baru 

dan masa reformasi.  

 Berdasarkan ketiga masa pemerintahan tersebut, peneliti meneliti bidang 

pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam perkembangannya, pada masa orde 

lama, kondisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah 

masih terbilang semeraut, dimana pengaruh dari pasca penjajahan di Indonesia, 

dimana keadaan ekonomi masyarakat belum stabil, yang berdampak pada bidang 

pendidikan dan kesehatan. Dan pada masa orde baru, kondisi Kabupaten Tapanuli 

Tengah sudah mengalami perkembangan, baik itu sarana pendidikan, kesehatan, 

serta keadaan ekonomi yang sudah mulai stabil. Dan pada masa reformasi kondisi 

Kabupaten Tapanuli Tengah semakin membaik dan sudah terbilang cukup, 

dimana sarana pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar,sekolah menengah 

pertama dan sekolah menengah atas sudah ada di setiap kecamatan yang ada di 

Kabupaten Tapanuli Tengah. Begitu juga dalam bidang kesehatan, di setiap 

kecamatan sudah terdapat posyandu, puskesmas pembantu serta puskesmas. 

Selain itu juga di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah terdapat rumah sakit 

sebanyak 2 (dua), meskipun yang masih beroperasi masih 1  (satu) yaitu Rumah 

Sakit Umum Daerah Pandan. Begitu juga dalam bidang ekonomi, pendapatan 

perkapita dari kabupaten Tapanuli Tengah semakin baik, hal itu dikarenakan 

sumber pendapatan daerah sudah semakin banyak, baik itu dari sektor pertanian, 

perkebunan, peternakan, industri, serta pariwisata.  

 

Kata kunci : Perkembangan, Kabupaten, Tapanuli Tengah 

 


