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KATA PENGANTAR 

Segala Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang 

telah memberikan saya berkat serta kesehatan sehingga saya mampu 

menyelesaikan skripsi dan penelitian dengan judul “ Perempuan partiga-tiga 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga dan Pendidikan Anak Di Sidikalang” 

untuk meraih gelar sarjana pendidikan. serta buat segala pertolongan yang selalu 

Tuhan Yesus beri dalam setiap langkah kehidupan saya. 

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur telah 

melalui banyak hal dan belajar banyak hal pula. Meskipun hasil penelitian dan 

tulisan ini masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna, oleh karea itu 

saya berharap kepada pembaca, supaya memberikan masukan dan saran yang 

membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Melainkan penulis sendirilah yang 

masih perlu belajar dan mengembangkan ilmu untuk mampu menyelesaikan 

penelitian in dengan tepat dan mampu diterima oleh pembaca dan maupun sebagai 

rujukan penelitian. 

Kemudian dalam proses penyelesaian skripsi ini saya selalu didampingi 

oleh keluarga, sahabat, Teman dan  orang-orang yang baik memberikan arahan 

dan dukungan, semangat dan kerjasama. Dan pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan banyak trimaskasih kepada: 

1. Bapak prof Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas 

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

Universitas Negeri Medan 

3. Bapak Dr. Deny Setiaawan, M.Si, selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra. 

Flores tanjung, M.A, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs. Waston 

Malau, MSP, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial  

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

Sejarah dan Ibu Lister Eva Simangunsong, M.Pd, selaku Sekretaris 

Jurusan Pendidikan Sejarah 

5. Ibu Lukitaningsih, M.Hum, selaku dosen pembimbing Skripsi penulis, 

terimakasih atas segala bantuan, motivasi serta bimbingan ibu begitu 

banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini semoga ibu 

sehat selalu. 

6. Ibu Lister Eva Simagungsong, M.Pd selaku dosen pembimbing 

akademik dan penguji Utama. Terimakasih atas semua bimbingan, 

pengarahan dan juga nasihat yang telah Ibu berikan semoga Tuhan 

selalu Menyertai Ibu. 

7. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A  selaku penguji ahli dan Ibu Dra. 

Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku pembanding bebas yang telah 

bersedia memberikan arahan dan masukan yang banyak membantu 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

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

atas semua ilmu yang banyak membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 
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9. Terimakasih buat buat kedua orang Tua saya bapak R. Siahaan  dan 

juga buat mama tercinta boru manalu kami yang selalu mendoakan 

saya dan memberikan kasih sayang. semoga Tuhanlah yang selalu 

menyertai bapak dan mamak serta diberikan umur yang panjang oleh 

Tuhan Yesus Kristus. 

10. Kepada abang dan kaka saya Rita Siahaan, Soaduan Siahaan, Risanti 

Siahaan, Ronauli Siahaan juga buat abang pudan Bram Siahaan 

Termakasih buat Dukukungan kalian buat adek kecil kalian ini Juga 

ponakan ku yang Daniel Situmorang, Rahel situmorang, Rison 

Siahaan, Anggela Siahaan, Kevin Siahaan, Yelse Manik, Boas Manik, 

Glory Panjaitan makasi sudah menyemangati bou dan tante kalian ini. 

11. Terimaksih buat oppung tercinta yang selalu mendoakan penulis 

semoga Tuhan memberkati oppung. 

12. Kepada kantor pusat Pasar Sidikalang yang telah mengijinkan saya 

penelitian dan kepada seluruh narasumber saya yang dengan senang 

hati membantu saya dalam penyelesaian Skripsi ini. 

13. Terimakasih Tuhan yang telah memberikan sahabat seperti Martha 

Debora gultom yang selalu mengerti semua kepbribadian ku tempat ku 

bermanja-manja dan tetap menjadi yang terbaik selama dalam 

perkuliahan yang selalu ada buat penulis ketika tertawa juga sedih 

mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati Persahabatan kita dan 

sama-sama sukses nanti tabakku mudah-mudahan langgeng sama 

abang Fredy Munthe ya. 
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14. Buat sahabat saya Devita sidabutar yang selalu mengajari dan selalu 

memberi Dukungan buat saya Juga buat sahabat saya Bastian Sitorus, 

Ruly Manalu, Bebby olivia, bang Rinal sipayaung Linda Girsang, 

Yesika Purba Donny F Aritonang, Rheo S Tumanggor, Siska Siringgo-

ringgo, Sandro Siregar Daud Matanari, Rumata Gultom, kak Frislyn 

terimakasih buat kebersamaan selama ini. juga buat itoku jusuf, andre 

terimakasih buat  waktu Refreshingnya. 

15. Terimakasih kepada itoku Joy Siahaan, Albert Frans Siahaan, lewis 

siahaan juga Terkhusus buat kaka tercinta Jimbot Siahaan yang selalu 

ada buat saya dan sudah menemani penelitian mudah-mudahan kita 

selalu akur popparan somba Debata.  

16. Teruntuk Cin Meika Marbun Hasian ku yang selalu ada mulai dari 

SMA sampai Perkuliahan ini yang selalu ada dan mengerti mudah-

mudahan persahabatan kita tetap akur dan Tuhan memberkati.  

17. Terimakasih buat dukungan sahabat-sahabat SMA kaka Vera Bintang, 

Oktavia Nadeak, Arie Berutu, July Pandiagan, Andi Nainggolan, 

Memet Lumbanggaol terkhusus buat Richo sinaga 

18. Terimaksih buat Gacol Ovelia Sinurat (Tondiku), Aprilya Sitorus (satu 

kamar ku), Corynlia Siregar, Ayulia Saragih temikasih buat semangat 

yang kalian berikan dan Doanya.  

19. Terimakasih kaka ku tersayang ka Flora Sitanggang, Bintang Marbun, 

Santi malau juga Adikku Roma Manalu tetaplah jadi kaka yang baik 
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juga adik yang baik buat saya juga buat abangda jupri Sitanggang yang 

tak lupa menayakan TA saya. 

20. Terimakasih kepada teman-teman B Reg 2013 banyak momen yang 

kita lalui selama duduk dibangku perkuliahan, semoga kita sukses 

dimanapun berada dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha 

Kuasa. 

Semoga dengan selesainya skripsi ini mampu menjadi sumber penelitian 

dan bacaan yang berguna bagi semua kalangan untuk menambah informasi dan 

wawasan. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih untuk bantuan dan bimbingan 

yang mungkin saya sebutkan satu persatu. Semoga kita selalu dalam lindungan 

Tuhan Yang Maha Kuasa. 

       Medan, September 2017 
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