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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT dimana 

atas berkat rahmat dan karuniaNya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul ; “Perubahan Kehidupan Buruh Perkebunan Di Sumatera Timur 

tahun 1891-1940”. Shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan 

Nabi Muhammad SAW, yang mana syafa’atnya diharapkan di yaumil mahsyar 

kelak. 

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini 

jauh dari kesempurnaan, baik dari tekhnik penulisan, penggunaan tata bahasa, dan 

dalam penyajiannya. Hal ini disebabkan karena penulis masih tahap pembelajaran. 

Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan 

kritik yang bersifat membangun. Selain itu, penulis juga menyadari, banyak pihak 

yang telah member bantuan, dorongan motivasi, serta semangat kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

 Ayahanda terhebat Manto dan Ibunda Tercinta Saliyem yang telah 

mengajarkan dan menerapkan makna kehidupan dan arti penting 

kekeluargaan kepada ananda serta telah berusaha memberikan bantuan 

baik berupa moril maupun materil sehingga ananda dapat 

menyelesaikan studi ini dengan baik. 

 Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan beserta stafnya. 
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 Bapak Drs. H. Restu, M.S, Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta 

stafnya. 

 Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah dan sekaligus Dosen penguji. Penulis mengucapkan terima 

kasih atas bimbingan dan masukannya selama ini. 

 Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah dan sekaligus Dosen penguji. Penulis 

mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan masukannya selama 

ini. 

 Drs. Ponirin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih 

sebesar-besarnya karena kesabaran dalam membimbing dan 

mengerahkan peneliti sehingga terselesaikannya  skripsi ini serta 

pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kependidikan. Semoga 

Allah membalas kebaikan Bapak. 

 Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M. Pd, selaku Dosen Pembimbing 

Akademik sekaligus sebagai penguji dan pembanding skripsi yang 

telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis 

selama perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Universitas Negeri 

Medan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu. 

 Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah memberikan 

ilmu dan pengelaman kepada peneliti selama masa studi. 

 Buat PUSIS dan seluruh staf, yang telah memberikan izin, pelayanan 

dan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi. 
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 Ayahanda terhebat Manto dan Ibunda Tercinta Saliyem yang telah 

mengajarkan dan menerapkan makna kehidupan dan arti penting 

kekeluargaan kepada ananda serta telah berusaha memberikan bantuan 

baik berupa moril maupun materil sehingga ananda dapat 

menyelesaikan studi ini dengan baik. 

 Saudara peneliti : Sumardi, Umi Nurul Uma, Ahmad Fakhri Hutauruk 

M.Pd, Imam Mahdi Pane S.Pd, dan seluruh keluarga besar penulis yg 

tidak bisa disebutkan satu per satu ucapkan terima kasih atas ilmu, 

kebersamaan, persaudaraan dan tingkah  canda kalian selalu 

kurindukan. 

 Sahabat penulis: Adam Zaki, Ade, Ayi, Risa, Tegar, Rasyd, Patrika, 

Syamhot Terima kasih buat waktu dan pengalaman yang diberikan. 

Tidak pernah kulupakan kebersamaan ini. 

 Untuk orang yang spesial buat peneliti, Indah Pratiwi S. terima kasih 

untuk senyum terindah, motivasi dan dukungan moril kepada penulis. 

 Buat keluarga besar PPLT SMP Negeri 1 Sipispis, terima kasih buat 

kebersamaan dan kekeluargaan selama ini. 

 Salam Jas Merah untuk rekan-rekan senasib seperjuangan, Kelas B 

Reguler Stambuk 2010 yang tidak dapat disebutkan namanya satu-

persatu. Terima kasih atas persahabatan, kebersamaan dan segala 

pengalaman yang telah kita lalui selama menjalani perkuliahan. 

 Buat kawan-kawan HMJ Pandidikan Sejarah Periode 2012-2013 :  

Syamsul, Deni, Irma, Tami, Yusni, Lia, Kurniawan, Tria, dan lain-lain 
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yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu terima kasih 

banyak atas kerja sama dan persaudaraannya.   

Akhirnya kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-

pihak yang telah membantu penulis dalam meyelesaikan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan bagi yang 

membutuhkannya. 

 

      Medan,  Agustus 2014 

      Penulis 
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