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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan 

karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kemiskinan 

pada masyarakat petani kopi di Desa Dolok Tolong pasca Reformasi (kajian sejarah 

social)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana 

pendidikan bagi mahasiswa program S-1 jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi penulis selama perkuliahan 

hingga penyelesaian skripsi sebagai tugas akhir ini,namun berkat pertolongan Tuhan Yesus 

Kristus penulis di beri kekuatan dalam menjalani  semuanya. 

 Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moral,materi dan 

tenaga dalam penyelesaian skripsi ini.Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada kedua orangtua: bapak saya terkasih D.Purba dan mamak tersayang D.Siburian 

yang telah melahirkan dan membesarkan,merawat serta memenuhi seluruh kebutuhan saya 

hingga saat ini. Pengorbanan dan jerih payah kedua orang tua tidak akan pernah terbalas dan doa 

yang penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa memberikan kesehatan 

panjang umur,rezeki dan selalu dalam naungan Tuhan. 

Pada kesempatan ini,penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas perhatian dan 

peran serta kepada : 

1. Bapak Prof.Dr.Syahwal Gultom,M.Pd selaku rektor Universitas Negeri Medan 

2. Ibu Dra.Nurmala Berutu,M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan segenap 

fungsionaris Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 

3. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 
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4. Ibu Dr. Lukitaningsih,M.Hum selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah membatu 

penulis sampai akhir penulisan skripsi ini. Beliau senantiasa meluangkan waktu untuk 

penulis meminta bimbingan dan arahan juga telah bersedia membantu memberi 

semangat, motivasi, nasehat baik suka maupun duka 

5. Ibu Lister Eva Simangungsong,S.Pd,MA selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah 

dan selaku dosen pembimbing akademik dan sekaligus dosen penguji I yang senantiasa 

memberikan dukungan dan arahan ilmu serta nasehat dan masukan kepada penulis untuk 

bersemangat menyelesaikan tulisan ini. 

6. Dosen penguji II Dr.Ida Liana Tanjung,M.Hum selaku dosen penguji II yang telah 

memberikan arahan ilmu dan memberikan nasehat, dukungan dan petunjuk dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

7. Dosen penguji III Dra.Flores Tanjung, M.A selaku dosen penguji III yang telah 

memberikan arahan ilmu serta memberikan nasehat, petunjuk, dukungan dan semangat 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Seluruh dosen-dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmu arahan 

serta yang selalu memberikan nasehat, petunjuk  dan dukungan yang sangat berharga  

9. Untuk kakak dan adik saya tercinta kepada kakak Marta Lena Purba dan Lely Purba,S.Pd 

dan adik saya Sulastri Purba dan Esra Wati Purba yang selalu membantu saya terkhusus 

masalah materi dan semangat motivasi serta kekuatan dan doa,terima kasih penulis 

ucapkan semoga Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan dan kesuksesan kepada 

kita semua. 
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10. Untuk keluarga besar  khususnya opung boru Hutapea yang tidak pernah berhenti  

memberikan semangat doa bantuan materi selama saya menjadi mahasiswa  dan keluarga 

lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu  

11. Kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk proses 

memperoleh data untuk penyusunan tulisan ini. 

12. Untuk adik Agustina Dian Manurung, Irma Simbolon dan Gita Tarigan terima kasih buat 

dukungan dan semangat kebersamaan dalam satu kost yang walaupun hanya setahun. 

Semoga semua harapan kita tercapai. 

13. Sahabat saya terkasih G’Sunny (Erida hutapea,Yuni sagala Reny A Siringo-ringo Siska 

Noviyanti Siringo-ringo) terima kasih buat kebersamaannya, banyak hal gila yang telah 

kita lalui hampir 4 tahun bersama. Persahabatan ini tidak akan lekang oleh waktu. Kalian 

adalah sahabat gila yang antimeanstream yang pernah ku miliki dan menjadi warna baru 

dalam kehidupanku. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita. Akhirnya status 

mahasiswa berubah Sarjana, status jomblo kapan berubah??? …etsehhh    

14. Teman PPLT SMP N 35 Medan, terkhusus buat “ijah” Lia Santika Hutasoit Trini Girsang 

Elwi simbolon Yuli Situmorang Rumata Gultom  Shela Siregar dan juga Nuraini terima 

kasih buat kebersamaanya kurang lebih tiga bulan yang penuh suka dan duka adalah 

kenangan berharga banyak pengalaman baru dan pelajaran yang sangat berarti. 

15. Teman-teman pendidikan sejarah terkhusus buat HIMAPAR, IMKRIS dan HMJ 2015 

serta paling khusus buat Ekstensi 2013 terima kasih buat kebersamaannya semua, salam 

sukses  semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali.. salam Jas Merah …  

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam penggunaan bahasa, 

penyampaian, teknik penulisan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh 
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karena itu besar harapan penulis agar para pembaca memberikan kritik dan saran yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. 

Medan, 06  Juli 2017 

Penulis 

 

Englena Nastria Purba 

NIM 3133321032 

 

 


