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 Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena 

atas berkat dan rahmatnya dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini dengan Judul Kehidupan Sosial Ekonomi Buruh 

Perempuan Perkebunan Kelapa Sawit Adolina Perbaungan (1998-2016). 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh 

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

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh 

sebab itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan kritik 
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peneliti menyampaikan rasa terima kasih serta pengharapan yang sebesar-

besarnya kepada : 

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

4. Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi,  peneliti 

mengucapkan terima kasih atas masukan dan kemudahan yang telah beliau 

berikan kepada peneliti mulai dari proses penyusunan proposal hingga 

penyelesaian skripsi. 
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perkuliahan. 
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Dosen penguji atau pembanding bebas yang banyak memberi inspirasi dan 
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7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan di Pendidikan Sejarah serta administrasi di 

Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan yang telah berbagi 

ilmu melalui proses belajar mengajar selama beberapa tahun ini. Penulis 

ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan bapak dan ibu dosen. 

8. Manager Unit PT. Perkebunan Nusantara IV ADOLINA, Bapak Ir 

Sukiman, Bapak Syahdan, Ibu Pohan Beserta jajarannya yang telah 

membantu peneliti dalam urusan administrasi dan kelegkapan data, serta 

seluruh pihak di PT. Perkebunan Nusantara IV ADOLINA yang tidak 

dapat di sebut satu persatu peneliti mengucapkan terima kasih. 

9. Orang Tua peneliti yang tercinta, Israfil Pohan dan Nur Dayalen 

Dalimunte yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan peneliti. 

Karena doa dan restu beliau, peneliti sampai menjadi sekarang ini dan 

sampai pada akhir untuk menyelesaikan studi dalam perkuliahan ini. 

Skripsi ini sengaja saya persembahkan sebagai bukti bahwa saya telah 

menyelesaikan amanat yang Ayah dan Ibu berikan kepada anakmu. 

Kiranya Tuhan yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan 

hidayahnya kepada beliau berdua. 
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banyak telah menjadi orang tua pengganti bagi peneliti selama proses 

Pendidikan SMa hingga saat perkuliahan, memberikan dukungan, arahan, 

motivasi serta bantuan kepada peneliti. 

13. Sahabat-sahabat peneliti tersayang, Ukhty Lisa Astuti, Hayuna Walia 
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