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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 

kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Perempuan Batak Toba (parengge-rengge) dalam meningkatkan taraf hidup 

keluarga di Doloksanggul”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah 

satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, Jurusan Pendidikan 

Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,  Universitas Negeri Medan .  

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan 

ini penulis dengan senang hati menyampaikan rasa terima kasih 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 

Universitas Negeri Medan.  

3. Ibu Dra. Ida Liana Tanjung, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah.  

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

Sejarah.  

5. Ibu  Dra.Lukitaningsih, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan serta petunjuk dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua 

kebaikan Ibu.  



iii 

 

6. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku dosen Pembimbing Akademik dan 

dosen penguji penulis yang banyak memberikan masukan dan saran terhadap 

penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.  

7. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Dosen Penguji Utama yang 

telah memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi ini.  

8. Ibu selaku Lister Eva Simangunsong, S,Pd, MA Dosen Penguji bebas yang 

telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.  

9. Bapak dan Ibu dosen jurusan 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.  

10. Yang tercinta buat kedua orang tua tercinta, J. Sihombing dan R.Br. Simamora 

(Op. Relita). Terima kasih atas doa, harapan, dukungan, semangat, bimbingan, 

biaya, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar sarjana 

pendidikan.  

11. Buat saudara/i ku tersayang abang Ryanto Sihombing (alm), kak Lisna 

Sihombing, kak Lenny Sihombing, Kak Suryani Sihombing, abang Jimmy 

Sihombing, Abang Freddy Sihombing, adekku Chandry Sihombing dan 

adekku Siska sihombing  beserta abang ipar E. Turnip & R. situngkir 

Teristimewa  kepada saudaraku tersayang yang telah terlebih dahulu 

meninggalkan kami ke rumah Bapa di surga. Rianto Sihombing. Selamat jalan 
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abangku tersayang. Terima kasih atas bimbingan, dan nasehat yang telah 

engkau berikan selama engkau hidup. Kebersamaan dalam suka dan duka 

sejak kita kanak-kanak akan menjadi kenangan terindah dalam hidupku. 

Walaupun engakau tidak lagi bersama kami di dunia ini, adikmu ini akan terus 

berusaha untuk membuatmu tersenyum bahagia di rumah Bapa di sorga. 

Amin.  

12. Keponakanku yang pintar dan lucu-lucu Relita Sihombing, Rifandy 

Sihombing, Edo Turnip, Ayu Gisella Turnip, Citra Turnip, Ester Situngkir, 

Gabe Equino Situngkir yang telah menyemangati penulis lewat tingkah laku 

mereka yang menggemaskan. 

13. Kawan- kawan satu Kos AKOSTA kak Ira, Kak Rani, Kak Tri, Bg lexwan, 

kak Ramawati, Rina, yang telah ada untuk penulis dalam suka maupun duka, 

yang selalu memberikan nasehat, arahan untuk kebaikan penulis. 

14. Inang-inang Parengge-rengge di pasar Doloksanggul dan juga Oppung Patar 

Simamora yang merupakan narasumber-narasumber dalam skripsi penulis.   

15. Buat Teman-teman penulis selama kuliah, khususnya buat  Reni Christina 

Sinaga, Yen pakpahan, Nopa Panjaitan, Nurma Sihotang, Chusnul Khotimah, 

Novitaria, Devi Tampubolon, Bebby Olivia, Mian Nia dan teman-teman 

Pendidikan Sejarah stambuk 2013 khususnya kelas  Reguler A seluruhnya. 

Terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.  

16. Buat teman-teman PPL angkatan 2016 di SMA IMELDA Medan. Semua 

kebersamaan dalam suka dan duka selama masa PPL di SMA IMELDA 
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Medan akan menjadi kenangan yang tak terlupakan seumur hidupku. Salam 

Sukses buat kita semua.   

Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin 

untuk memberikan hasil yang terbaik. Namun, sebagai manusia biasa yang 

memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulisa menyadari bahwa 

skripsi ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

menerima masukan berupa saran serta kritik yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skrispsi ini bisa memberikan manfaat bagi 

semua pembaca.  
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