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KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT dimana, 

atas rahat dan karunianya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : 

“Perkembangan PT Industri Karet Deli Sejak Tahun 1956-1998 di Kecamatan 

Medan Deli”. Shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan besar 

Rasullulah Muhammad SAW, yang mana syafaatnya diharapkan di yaumul 

mahsyar kelak. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari sempurna, baik isi tekhnik penelitian, maupun nilai ilmiahnya, mengingat 

keterbatasan pengetahuan, pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, dengan 

segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan kritikan. Maka dalam 

kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih serta pengharapan yang 

sebesar-besarnya kepada : 

 Ayahanda dan Ibunda tercinta yang melahirkan, mendidik dan 

memebsarkan peneliti. Karena doa dan restu mereka peneliti bisa menjadi 

saat sekarang ini dan sampai pada akhir untuk menyelesaikan studi dalam 

perkuliahan. Skripsi ini sengaja ananda persembahkan sebagai bukti 

bahwa ananda telah menyelesaikan amanat yang ayah dan ibu berikan 

kepada ananda. Kiranya Alla SWT selalu melimpahkan rahmat dan 

hidayahnya kepada mereka. 

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

Medan. 
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 Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

 Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah serta sebagai penguji yang telah banyak membantu dan memberi 

masukan kepada peneliti 

 Ibu  Dra. Flores Tanjung, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi,  peneliti 

mengucapkan terima kasih atas masukan dan kemudahan yang telah bapak 

berikan kepada peneliti mulai dari proses penyusunan proposal hingga 

penyelesaian skripsi. 

 Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Dosen Pembimbing  

Akademik dan penguji yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi 

peneliti selama masa perkuliahan. 

 Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen penguji atau pembanding 

bebas yang banyak memberi inspirasi bagi peneliti. 

 Dosen-dosen peneliti lain yang ada di Jurusan Pendidikan Sejarah, Pak 

Ponirin, Pak Pristi Suhendro, Pak Hidayat, Ibu Lukita Ningsih, Ibu 

Samsidar Tanjung dan seluruh dosen lainnya yang telah memberikan ilmu 

dan pengalaman kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan di 

Universiteas Negeri Medan. 

 Adik-adik peneliti, Nanda Jupa Rezeki, Nazwan Bukhori, Putri Ayu 

Syahfitri, Darna wati, Fikri Hidayat yang ada di Kisaran, yang selalu 

menjadi semangat bagi peneiti agar dapat memberi contoh yang baik. 

Semoga mereka bisa menjadi kebanggaan buat orang tua. 



iv 
 

 Bapak Zulkifli selaku Karyawan dan perwakilan dari serikat buruh 

Indonesia yang telah banyak memberi Informasi bagi peneliti. 

 Yang selalu menemani penulis saat penulis susah maupun senang, yang 

selalu memberi semangat di saat penulis sedang malas, yang selalu 

menjadi bagian dari hari-hari penulis. Terima kasih untuk Fauzi Ramdhan 

Ritonga. 

 Sahabat peneliti yang tercinta, Muhammad Novriansyah, Muhammad 

Adnin Sumantri, Fauzi Ramdhan, Muhammad Iqbal, Fitra Jaka Restu, Lot 

Saputra, Bang Maulana, Rio Windra, Husnul Fuadi, Rinaldi, Uci 

Armayanti, Dian Puspita Sari, Nurul Azmi Sambas, Kartika Siregar, 

Regina Siburian, Wahyu Rahmadhani, Agnestasia Sinulingga, Sarah 

Amanda Gultom, , Janita Anggraini, Roziah, Ema Manisa, Ida Rosida, 

Nurmala, Ade Rafika, Masriani Hutasuhut, Duma Milanta, Romauli 

Tobing. Terima kasih buat pengalaman yang diberikan. Tidak akan pernah 

terlupakan kebersamaan ini. 

 Rekan-rekan peneliti di PPLT SMA Negeri 1 Bangun Purba, Ulfa Hazima 

Ritonga, Ade Lestari, Susanti, Dian, Dona. Terima kasih banyak atas 

waktu telah diberikan untuk membantu penulis dalam melaksanakan 

penelitian. 

 Teman-teman Ekstensi 2012 Pendidikan Sejarah, Daniel Siburian, Roma 

Uli Tobing, Nizar, Juda Tuah, Yasri Nasution dan yang lainnya yang tidak 

bisa disebutkan, terima kasih telah menemani selama perkuliahan.  
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 Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 

terimakasih, peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi 

ini bermanfat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi yang membacanya, 

khususnya di wilaya Faklutas Ilmu Sosial. 

 

 

Medan,     Maret 2017 
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