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KATA PENGANTAR  

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

yang menganugerahkan kesehatan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan baik. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi 

adalah dalam rangka memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. Dengan persetujuan dan bimbingan dari Ibu Lister Eva 

Simangunsong, S.Pd, MA selaku dosen pembimbing skripsi maka penulis 

menyusun skripsi ini dengan judul “ Kehidupan Buruh Harian Lepas Desa 

Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tahun 1998-

2016 ”.  

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun 

penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik, 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua 

pihak atau pembaca yang berguna untuk menghasilkan yang lebih baik dimasa 

yang akan datang.  

Melalui penulisan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih 

penulis kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik 

berupa bimbingan maupun saran :  

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

Medan beserta stafnya. 

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

stafnya. 

3. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum sebagai ketua jurusan Pendidikan Sejarah 

dan ibu Lister Eva Simangunsong, S.Pd, MA sebagai sekretaris juga selaku 

pembimbing skripsi saya yang selalu bersedia meluangkan waktu dan 

memberikan arahan berupa kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi 



 

iii 

 

ini dapat selesai di jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Negeri 

Medan. 

4. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang 

selalu bersedia memberikan arahan serta motivasi kepada penulis mulai dari 

semester awal sampai penulis menyelesaikan tugas akhir ini.  

5. Bapak Dr. Hidayat, M.Si dan ibu  Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku Dosen 

penguji yang memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini.  

6. Bapak dan ibu dosen jurusan Pendidikan Sejarah yang telah mendidik, 

memberikan  arahan dan mengayomi penulis selama masa perkuliahan.  

7. Staf akademik dan non akademik Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu 

Sosial.  

8. Teristimewa dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada 

kedua orang tua penulis yang sangat disayang terutama untuk Ibu Rospita 

Boru Limbong atas doa serta dukungan moril maupun materi kepada penulis 

yang tidak henti-hentinya beliau berikan kepada penulis dan Bapak (Alm) 

Jonder Polmer Sinaga. 

9. Kepada abang dan adik kandung penulis : (Boi Hasudungan, Evi Sukaesih, 

Bahri, Limson Gabe Sinaga, Hartati Sinaga, Daniel Sinaga, Rimhot 

Sinaga).penulis ucapkan terima kasih untuk dukungan secara moril.  

10. Kepada rekan istimewa Ervan Prasetya Sitanggang, penulis mengucapkan 

terimakasih atas motivasi, kritisi dan saran. 

11. Kepada sahabat-sahabat satu geng namanya “ GENG ALAY ” mulai dari 

semester awal sampai akhir yang selalu senantiasa memberikan semangat dan 

motivasi, selalu ada bersama penulis baik dalam keadaan duka maupun suka: 

Lestari Veronica Manalu, Monika Silitonga, Ferawaty Siagian, Riry Haryati,  

Agnes Lusiana Purba, Rizky Manihuruk, Ayu Kristina Sinurat, Yuli 
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Anggraini. Penulis berharap semoga selesai masa perkuliahan nanti kita 

semua sukses dalam cita maupun cintanya dan semoga kita tidak akan 

melupakan persahabatan ini selamanya, Amin.  

12. Kepada Bung dan Sarinah di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 

(GMNI) komisariat Fakultas Ilmu Sosial : Koms Bung Berlin Munthe, Bung 

Adi Sufirman, Bung Fauzi Ramdhan, Bung Fitra, Bung Bastian, Bung 

Tamlika Kahfi, Bung Endos, Sarinah Sister, Sarinah Dewi, Sarinah Eva 

Bako, Sarinah Jelita, Sarinah Shella Zelviana, Sarinah Mifta Aulia Marwan 

dan Bung dan Sarinah lainnya yang belum saya ucapkan satu persatu terima 

kasih atas dukungan dan perjuangan yang selama ini kita lalui bersama sama.  

13. Kepada kawan-kawan seperjuangan semasa kuliah kelas Non Reguler 2013 : 

Kiki Dayanti, Wilda Hafni, Englena Purba, Dina Sembiring, Ridho Simbolon, 

Jhonwesly Padang, Idris Silaban, Ronaldes Pandiangan, Rio Sanggirta, 

Andreas Simatupang dan kawan-kawan yang tidak disebut satu persatu 

namanya semoga selesai masa perkuliahan semuanya jadi orang-orang yang 

sukses. Amin. 

14. Kepada kawan-kawan dari kelas Reguler 2013 : Priskilia Siahaan, Martha 

Gultom, dan lain-lain terima kasih atas dukungan dan suportnya.  

15. Kepada kawan-kawan selama PPLT di SMP PRAYATNA Medan : Sry Sura 

Bina Sembiring, Idris Surya Pratama Silaban, penulis mengucapkan terima 

kasih buat dukungan selama ini semoga kita bisa sukses seperti yang 

diinginkan.  

16. Kepada Bapak Sisman selaku Kepala Desa Tembung yang telah menuntun 

penulis dalammengarahkan lokasi-lokasi penelitian yang terdapat mayoritas 

buruh harian lepas.  

17. Kepada Bapak Syarifuddin Nasution selaku Tokoh Masyarakat yang masih 

memiliki semangat pemuda di Desa Tembung : penulis ucapkan banyak 
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terima kasih atas bantuan dan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa 

melengkapi dan menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.  

18. Kepada Bapak Sisman sebagai Kepala desa, Iskandar Sinambela selaku Plt. 

KAUR Pemerintahan,  dan Bapak Ahmad Tarzana selaku KAUR Umum 

Desa dan staf lainnya penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan 

izin penelitian yang diberikan.  

19. Kepada Bapak dan ibu pekerja harian lepas, penulis mengucapkan 

terimakasih sudah rela menjadi sabjek peneliti sehingga terselesainya 

penelitian ini. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 

dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti maupun 

pembaca dimasa yang akan datang.  
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