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Kata Pengantar 

  Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan karunianya, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ 

Dampak Konflik Agraria Batuharang Terhadap Solidaritas Sosial Dan 

Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nagasaribu Kecamatan Lintongnihuta”. 

Skripsi ini meruapakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

di Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

 Penulisan menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

ditemui kekurangan yang harus diperbaiki, hal ini disebabkan karena keterbatasan 

pengetahuan, kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu dengan segenap 

kerendahan hati penulis menerima segala masukan baik itu berupa saran maupun 

kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

 Berkat bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, 

sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan 

kerendahan hati, saya sebagai penulis sangat mengucapkan terimakasih kepada 

berbagai pihak yang telah turut membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNIMED. 
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3. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Syahrul 

Nizar, S.Pd , M.Si selaku sekretaris jurusan yang membantu adminsitrasi 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Terkhusus buat Bapak Dr. Hidayat, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing dalam 

penulisan skripsi ini yang membantu dalam penulisan ini lewat kritik dan 

saran beliau yang sangat berguna bagi skripsi ini. 

5. Kepada Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing 

Akademik dan Dosen Penguji yang telah banyak , memberikan kemudahan 

dan masukan yang sangat berguna selama mahasiswa Pendidikan Sejarah dan 

penulisan skripsi. 

6. Kepada Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A, sebagai Dosen Penguji dan 

Pembanding. 

7. Kepada Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si sebagai Dosen Penguji dan 

Pembanding. 

8. Spesial  buat Damang parsinuan E. Silaban dohot Inang Pangintubu N. 

Manullang, mauliate ma disasude holong munai mambaen on sude tupa dohot 

denggan, sude alani akka tangiang muna doi. 

9. Kepada semua saudariku Santa Ria Silaban, Ruslan Silaban, Lamris Erika 

Silaban, S.Pd dan Rini Junita, S.Pd dan laeku dan semua keluarga terimakasih 

buat motivasi dan bantuan moril maupun ekonomi. 

10. Kepada wanita special Leony Pinta tersayang, terimakasih buat motivasi, 

bantuan moril  dan semua hal yang mendorong aku menyelesaikan skripsi ini. 
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11. Terima kasih buat saudara/I WS yang telah memberikan semangat dan 

motivasi . 

12. Kepada kelas A Reguler 2012 keluarga terimakasih buat motivasi dan bantuan 

teknis dalam penyelesaian skripsi ini. 

13. Kepada kawan teman-teman penulis juga, Rinaldi, Arifin, Dwi, Tria, Yosepha 

yang banyak berbagi cerita dan pemikiran bersama penulis. 

14. Kepada adek kelas terkhusus Elwi, Lestari, Lia Santika, Yhesenia, Ony dan 

adek-adek yang lain yang tidak saya sebutkan namanya, terimakasih buat 

motivasinya juga pinjaman bukunya ya dek. 

15. Kepada semua Narasumber yang mau berbagi informasi, pengalaman, dan 

banyak membantu penulis, serta kepada masyarakat Nagasaribu yang telah 

banyak membantu dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini. 

16. Kepada PPLT SMK Yayasan Sopo Surung (Posko Dusken), penulis tidak 

lupa berterimakasih pada teman-teman atas kebersamaan dan motivasinya. 

Akhir kata penulis hanya bisa membalas semua kebaikan kalian semua lewat 

doa, agar hari ini hingga kelak kuasa-Nya selalu dilimpahkan kepada kita semua. 
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