
 

ABSTRAK 

Kartina Simanjuntak, NIM 3123121027 “Sejarah TB Silalahi (Upaya Meningkatkan 

Kualitas Pendidikan di Balige Kabupaten Toba Samosir)”. Skripsi Jurusan Pendidikan 

Sejarah program studi S1, Fakultas Ilmu Sosial Universitas  Negeri Medan.           

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk Mengetahui Riwayat Hidup TB Silalahi. 2) Untuk 

Mengetahui Upaya-Upaya yang Dilakukan TB Silalahi dalam Meningkatkan Kualitas 

Pendidikan di Balige Kabupaten Toba Samosir. 3) Untuk Mengetahui Hambatan-hambatan 

yang Dihadapi Oleh TB Silalahi dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Balige 

Kabupaten Toba Samosir. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti 

menggunakan metode Heuristik yaitu dengan mengumpulkan , menganalisis data secara 

sistematik dan objektif berdasarkan bukti-bukti dokumen yang ada. Teknik yang digunakan 

adalah wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

dengan hadirnya Bapak TB Silalahi di Balige memberikan dampak yang sangat positif bagi 

masyarakat sekitar. Kepedulian TB Silalahi akan Bona Pasogitnya di Toba Samosir sangat 

jelas terlihat. Banyak cara yang dilakukannya guna meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia terlebih kepada generasi muda. Salah satunya yaitu dapat kita lihat sumbangsih 

beliau dalam dunia pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi langkah pertama 

yang dilakukan  TB Silalahi, mengingat kualitas pendidikan khususnya di Balige semakin 

tahun semakin merosot hal ini terjadi sejak peristiwa pemberontakan PRRI (1958). Hal 

tersebut menyebabkan TB Silalahi ingin melakukan perubahan dalam bidang pendidikan di 

Balige. Bukan hanya karena faktor kualitas pendidikan yang merosot tapi juga karena 

masalah kemiskinan, maka TB Silalahi beserta 14 orang rekan-rekannya mendirikan suatu 

yayasan yaitu Yayasan Soposurung pada tahun 1990. Dan  bukan dengan usaha yang mudah 

TB Silalahi beserta rekan-rekannya mendirikan sebuah asrama yang menampung siswa-siswa 

yang berprestasi. Dari tahun ke tahun Yayasan Soposurung Balige selalu meningkatkan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan, tantangan, dan harapan orangtua siswa. Yayasan Soposurung Balige hingga tahun 

ini sudah berdiri selama 26 tahun lamanya. Dan berbagai prestasi-prestasi yang cemerlang 

dan membanggakan juga telah diperoleh. Yayasan Soposurung ini telah menghasilkan 

alumni-alumni yang siap bersaing di perguruan tinggi terkemuka baik itu dalam negeri 

maupun di luar negeri. Banyak yang sudah meraih gelar akademis yang cukup 

membanggakan antara lain : S1, S2, S3, bahkan MSc dan PhD dari luar negeri dan juga 

bekerja di berbagai bidang di pemerintahan, BUMN, perusahaaan swasta da bahkan 

perusahaan di luar negeri. Dan tidak hanya itu, para alumni juga ikut serta berpartisipasi 

dalam meningkatkan sarana dan prasarana Yayasan Soposurung  guna meningkatkan kualitas 

pendidikan yang lebih baik lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Yayasan 

Soposurung di Balige telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan di Balige Kabupaten Toba Samosir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 


