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 Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala berkat-Nya yang tak terhingga berupa kesehatan serta kemampuan sehingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak bandara Silangit 

Terhadap Perekonomian masyarakat Siborongborong (2010-2018)” 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini masih 

terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari segi isi maupun dalam penyajian, 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. Oleh sebab 

itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan sumbangan saran 

yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi.  

 Dalam penyelesaian skripsi ini penulis tentu tidak sendiri. Penulis 

mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun 

materil. Maka dalam kesempatan ini penulis menampaikan terima kasih sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM. M.Kes selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 
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4. Ibu Dr. Lukitaningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Negeri Medan. 



5. Bapak Arfan Diansyah, S.Pd., M,Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah terimakasih atas kemudahan yang bapak berikan kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Ibu Dr. Lukitaningsih, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberikan motivasi, kritik, dan saran terhadap penulisan 

skripsi. Terima kasih juga atas kesabaran, dan bantuan yang ibu berikan 

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

7. Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

Dosen Penguji Utama yang membimbing penulis dari awal perkuliahan 

hingga saat ini, terima kasih untuk bekal ilmu dan arahan serta segala 

bantuan yang ibu berikan dalam rangka penyempurnaan skripsi.  

8. Dr.Tappil Rambe, S.pd.,M.Si selaku Dosen Pengajar dan Dosen Penguji 

yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi. 

9.  Abdul Haris Nasution selaku Dosen Pengajar dan Dosen Penguji yang 

telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi. 

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah yang telah membimbing 

penulis selama proses perkuliahan. 

11. Pihak Bandara Silangit serta Camat dan Kepala Desa  yang telah 

memberikan kesempatan bagi penulis melaksanakan penelitian di tempat 

tersebut. 

12. Kepada Ibu Terkasih, Kakak dan Segenap keluarga  yang telah 

memberikan dorongan serta bimbingan dan bantuan moril maupun materil, 



sehingga dapat memotivasi penulis dalam menyelesaikan masa pendidikan 

sampai saat ini.  

13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Pendidikan Sejarah 

yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.  

14. Untuk seluruh Stambuk 2015 Pendidikan Sejarah, terima kasih atas 

kebersamaan kita guna mewujudkan cita-cita menjadi pendidik yang 

berkontribusi dalam dunia pendidikan. 

15. Terimakasih juga penulis ucapkkan untuk sahabat – sahabat saya Hisar 

Pakpahan, Laurentius, Harta, Tribuana dan Martin Waruwu yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

16. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kapada sahabat-sahabat di 

grup bola sepak yang telah memberikan penulis ide-ide, motivasi dan juga 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

17. Seluruh kawan-kawan penghuni kos 89 jln. Taud penulis ucapkan banyak 

terima kasih 

18. Desi Siahaan yang Selalu memberikan Semangat untuk penulis untuk 

menyelesaikan Skripsi ini 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfat bagi kita semua dan 

dapat diambil sebagai sumber pembelajaran baru. Dan semoga skripsi ini berguna 

bagi dunia pendidikan khususnya pendidikan sejarah serta bagi individu yang 

membacanya.  
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