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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 

“Kehidupan Sosial Petani Kopi Ateng Di Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi”. 

 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, M.A selaku sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah. 
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5. Bapak Dr. Hidayat, M.Si  selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang 

banyak memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Pristi Suhendro, S.Hum, M.Si  selaku dosen pembimbing akademik 

dan penguji penulis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis 

selama duduk di bangku perkuliahaan. 

7. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku dosen penguji ahli yang telah 

banyak memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku dosen pembanding bebas 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. Terkhusus kepada Orangtua penulis Alm. bapa ku M. Siringoringo dan Mama 

ku S. Sitanggang tercinta terima kasih atas segala kasih sayang yang tiada 

berkesudahan dan buat segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis 

selama perkuliahan dan sampai penulisan skripsi ini hingga penulis dapat 

meraih gelar Sarjana Pendidikan. Semuanya ini penulis persembahkan buat 

Bapak dan Mama penulis. 

11. Kepada adik-adik penulis Romi Siringoringo dan Roma Siringoringo 

terimakasih penulis ucapkan atas dukungan dan semangat yang diberikan 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga   kita semua dapat 

meraih cita-cita kita dan membanggakan bapak dan mamak. 

12. Kepada seluruh keluarga besar Siringoringo terimakasih penulis ucapkan 

kepada kalian atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan mudah-mudahan saya bisa meraih cita-

cita dan membanggakan keluarga besar Siringoringo 

13. Kepada Bapak camat Pandapotan Situmorang dan seluruh staf kantor 

Kecamatan Parbuluan terimakasih atas bantuannya kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi  

14. Kepada seluruh informan Bapak Manat Capah, Ibu Hutasoit, Bapak Saor 

capah, Ibu Rustan Siringoringo dan informan lainnya yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Terimakasih penulis ucapkan buat segala ketulusannya 

memberikan informasi yang relevan dengan penelitian ini. 

15.  Sahabat penulis G’Sunny yaitu Reny,Yuni, Eryda, Englena. Dan sahabat 

terbaik penulis Serta Situmorang, Mesda Nainggolan, dan Evi Sagala. 

Terimakasih penulis ucapkan buat dukungan persahabatan yang selama ini 

kalian berikan. Semoga persahabatan kita tidak sampai didunia perkuliahan 

tetap saling mendukung dan mendoakan yang terbaik.  

16.  Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman istimewa penulis Rheo 

Saferius Tumanggor yang sudah mendukung, memberi motivasi, 

mendengarkan keluh-kesah selama bimbingan skripsi dan juga membantu 



iv 
 

penulis dalam banyak hal selama proses penulisan proposal dan skripsi. 

Semoga kita tetap saling mendukung dan mendoakan untuk yang terbaik. 

17. Kepada teman-teman HIMAPAR Romianna, Dina, Ernita, Veronica, 

Elisabeth, Renta Dan Grace terimakasih untuk hal konyol yang sudah kita 

lakukan  

18. Buat teman-teman seperjuangan kelas Non Reg 2013 terimakasih penulis 

ucapkan buat semangat, arahan dan pertemanan yang kalian berikan kepada 

penulis selama ini. Semoga persahabatan kita ini tidak sampai disini saja dan 

semoga kita dapat meraih cita-cita kita masing-masing. 

19. Seluruh teman-teman pendidikan Sejarah stambuk 2013, Jimie, Prisil, Marta, 

Devita, Daniel, Daud, Bastian, Albert, Hilda dan yang tak bisa disebutkan 

namanya satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dalam proses 

perkuliahaan. Terimakasih juga buat teman-teman satu PS terkhusus kepada 

Veronica, Ayu Astuti, Lia Hutasoit, Monika, Donny, Idris, Swandi, Lewis, 

Handra, Fickri yang saling mendukung dan berjuang semoga kita semua cepat 

lulus dan mendapatkan pekerjaan yang baik. 

20. Seluruh saudara/i  yang tergabung dalam IMKRIS UNIMED, terimakasih 

untuk segala kebersamaan dalam melayani satu sama lain dan dukungan 

dalam proses perkuliahan. 

21. Seluruh abang/kakak stambuk Pendidikan Sejarah, terimakasih atas segala 

arahan, dukungan yang selama ini penulis dapatkan mulai dari penulis duduk 

di bangku perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dan akhirnya        
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penulis dapat meraih gelar sarjana pendidikan. Semoga persaudaraan kita 

dapat selalu terjalin dengan baik. 

22. Teman-teman PPLT Yayasan Methodist 8 Medan. Terimakasih untuk 

kebersamaan selama ini yang diberikan kepada penulis. Semoga kita dapat 

meraih cita-cita kita . 

 Skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak. Dan 

kepada teman-teman dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

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

bermanfaat bagi semua pembaca. 

 

      Medan,     September 2017 

      Penulis  

 

      Siska Noviyanti Siringoringo 

      NIM. 3133321046 


