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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah 

memberikan saya berkat serta kesehatan sehingga saya mampu menyelesaikan 

skripsi dan penelitian dengan judul “ Sejarah Perjuangan Kelompok Tani Arih 

Ersada Aron Bolon (AEAB) dalam Mempertahankan Tanah Di Desa Durin 

Tonggal Kecamatan Pancur Batu 1970-2016 “ untuk meraih gelar sarjana 

pendidikan, serta buat segala pertolongan yang selalu Tuhan beri dalam setiap 

langkah kehidupan saya. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita selalu. 

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 karena 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, kawan-kawan dan orang-orang yang baik memberikan 

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

ingin mengucapkan banyak terimaskasih kepada: 

1. Bapak Rektor Universitas Negeri Medan Prof. Dr. Syawal Gultom, 

M.Pd. 
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2. Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Dra. 

Nurmala Berutu, M.Pd beserta jajaran Fakultas Ilmu Sosial. 

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

Sejarah. 

4. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Kasman Siahaan dan 

Milde Simanjuntak S.Pd yang selalu mendoakan saya dan memberikan 

kasih sayang kepada anak-anaknya semoga berkat Tuhanlah yang 

selalu menyertai bapak dan mamak, serta diberikan umur yang panjang 

oleh Tuhan Yesus. Kalianlah motivasi dan panutan terbesar saya. 

5. Ibu Lister Eva Simangungsong. S.Pd, M.A selaku Sekertaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah. 

6. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi 

saya, yang telah memberikan saya bimbingan, arahan, dan masukan 

serta ilmu-ilmu yang berharga semoga selalu diberikan kesehatan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa. 

7. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku dosen pembimbing 

akademik saya, terimakasih atas semua bimbingan, pengarahan dan 

juga nasihat yang telah ibu berikan. 

8. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku dosen penguji saya yang 

telah banyak memberikan arahan dan masukan serta ilmu-ilmu yang 

berharga. 

9. Bapak Dr. Hidayat, M. Si selaku dosen penguji saya yang telah banyak 

memberikan arahan dan masukan serta ilmu-ilmu yang berharga. 
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10. Kepada Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon (AEAB) dan 

narasumber bibi Rembah Br. Keliat dan Bapak Putra Keliat yang 

memberikan saya banyak informasi dan membantu saya dalam 

menyelesaikan penelitian ini. Semoga perjuangan kalian berhasil dan 

tetap kolektif kedepannya. 

11. Bapak/ibu dosen dan staff jurusan pendidikan sejarah, terimakasih 

banyak buat ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama duduk 

dibangku kuliah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam 

lindungan Tuhan Yang Maha Esa. 

12. Kepada kakak tercinta saya Eva Safriani Siahaan, Erlina Anriani 

Siahaan, Yetti Bangun Siahaan, Sarma Julita Siahaan, Renty Odor 

Siahaan dan Adekku Natal Chrisman siahaan dan Alex Zander 

Nyoman Siahaan yang selalu mendukung dan memberi semangat 

semoga diberkati oleh Tuhan Yesus. 

13. Kepada rekan juang di Kelompok Studi Mahasiswa Barisan Demokrat 

(BARSDem) baik di Komune Siantar maupun Komune PTKI, 

terimakasih banyak atas dukungannya dan semoga tetap berdialektika 

dan setia untuk mewujudkan Demokrasi sepenuhnya di tangan rakyat. 

Terimakasih atas pemikiran-pemikiran kritis kalian dan terimakasih 

telah membuka pola pikir saya dan ilmu pengetahuan yang tidak 

pernah saya dapatkan dimanapun. Salam Demokrasi !!! 
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14. Kepada rekan juang yang tersesat di jalan revolusi lingkungan 

Mahendra Manik yang selalu siap mendampingi dan memberikan 

masukan kepada peneliti, sang pencipta memberkati. 

15. Kepada sahabat-sahabat tersayang Devita Sidabutar, Priskilia Siahaan, 

Martha Debora Gultom, Doni Aritonang, Bastian Sitorus, Bernanci 

Pane, dan Albert Frans Siahaan dan teman-teman lain tidak saya 

sebutkan satu persatu semoga kita sukses, bisa touring bareng lagi, dan 

sehat-sehat. 

16. 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. 

17. Terimakasih kepada PPLT di Yayasan Perguruan Budi Insani, Rini 

Saragih, Maria Grace Tifany, dan Novel Butar-butar Tuhan 

memberkati. 

18. Terimakasih kepada kankawan di kost BPK Colia dulu, Mikha, April, 

Coryne, Kak Flora, kak Shanty, Tulang Ando, bg David dan kak Nova 

Semoga sukses dan sehat-sehat. 

19. Kepada Tulang Benny H. Simanjuntak yang memaksa saya 

mencantumkan namanya. Lekaslah tinggalkan aktivitas-aktivitas yang 

tidak perlu dan setialah berproses di BARSDem dan semoga kita 

menjadi rekan juang selamanya. 

Mungkin masih banyak yang tidak saya sebutkan dalam ucapan 

terimakasih diatas, sehingga saya mengucapkan terimakasih kepada semua yang 
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belum saya sebutkan secara khusus. Semoga dengan selesainya skripsi ini mampu 

menjadi sumber penelitian dan bacaan yang berguna bagi semua kalangan untuk 

menambah informasi dan wawasan. Semoga kita selalu dalam lindungan Sang 

Pencipta. 

      Medan,      Oktober 2017 

      Penulis 

 

  

      Jimmi Togito Siahaan  

      3133121032 


