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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan 

anugerahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Skripsi ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dengan judul 

“Dampak Pelaksanaan Repelita IV Terhadap Ekonomi Masyarakat Petani Padi Sawah 

Di Kecamatan Tanjung Morawa Pada Masa Orde Baru “. 

Dalam menulis Skripsi ini penulis sudah berusaha seoptimal mungkin untuk 

memberikan hasil yang terbaik, namun sebagai manusia biasa yang memiliki 

keterbatasan kemapuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

memiliki kelemahan.Oleh karena itu, masukan berupa saran serta kritik yang bersifat 

membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini kelak. 

 Dalam melaksanakan penelitian maupun penulisan Skripsi ini, penulis banyak 

mendapat dukungun dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

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. 

3. Bapak dan Ibu wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

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

dan Ibu Lister Eva Simangunsong S.Pd, MA selaku sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah. 
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5. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang yang 

selalu sabar dalam membimbingan, mengarahkan, yang sudah banyak 

memberi masukan, dan pemikiran kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

6. Ibu Dr. Samsidar Tanjung M.Pd selaku dosen pembimbing akademik dan 

penguji penulis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis selama 

duduk di bangku perkuliahaan. 

7. Bapak Ricu Sidiq, M.Pd selaku dosen penguji ahli yang telah banyak 

memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

8.  Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo,S.Hum.M.Si selaku dosen pembanding ahli 

yang banyak memberikan pandangan serta masukan bagi penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah serta tata usaha, terimakasih atas 

semua ilmu yang diberikan selama penulis duduk di bangku kuliah. 

10. Teristimewa kepada Kedua Orangtua penulis, Bapak ku Tercinta                    

S. Simanjuntak dan Mama ku Tersayang E. Sinaga terima kasih atas segala 

Doa yang tak pernah hentinya dari mama dan Bapak, kasih sayang yang tiada 

berkesudahan dan buat segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis 

mulai penulis ada dikandungan sampai saat ini terkhususnya selama 

perkuliahan dan sampai penulisan skripsi ini hingga penulis dapat meraih 

gelar Sarjana Pendidikan. Semuanya ini penulis persembahkan buat Bapak 
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dan Mama penulis tercinta. Betapa bangganya penulis punya orang tua seperti 

kalian,  Penulis juga selalu bersyukur punya mama dan bapak.  

11. Kepada Kakak, abang dan juga adik penulis, terimakasih penulis ucapkan 

kepada kalian atas dukungan, semangat dan doa yang diberikan kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

12. Kepada seluruh informan penulis.  

13. Kepada sahabat- sahabat penulis Cora, Dina, Ernita, Malem, Omi, Vero, yang 

telah selalu mendukung penulis selama perkuliahan maupun dalam 

menyelesaikan skripsi ini. terimakasi untuk 4 tahun yang uda kita lewati  

14. Kepada Teman-Teman seperjuangan penulis Non Reguler 2013.  

15. Seluruh teman-teman stambuk 2013 yang telah banyak memberikan dukungan 

dalam proses perkuliahaan. Terimakasih juga buat teman-teman satu PS atas 

dukungan satu sama lain. 

16. Teman-teman PPLT ku Evi, Rizky, Wulan, Albert, Ija, Rini, Irmita, dan 

Mega. 

17. Seluruh saudara/I yang tergabung dalam IMKRIS UNIMED, terimakasih atas 

segala kebersamaan dalam melayani satu sama lain dan dukungan dalam 

proses perkuliahan. 

18. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah banyak memberikan dukungan dan perhatian.  
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Skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak. Dan 

kepada teman-teman dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu 

namanya.Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa 

bermanfaat bagi semua pembaca. 

       Medan, Juni 2017 

       Penulis  

 

       Elisabeth Simanjuntak 

       NIM. 3133321019 

 

 

 

 

 

        

 


