KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT kerena atas Rahmad
dan Hidayah-Nya pula penulisan yang berjudul “Jejak Historis Penyebaran Islam
Oleh Tionghoa Muslim di Sumatera Timur Abad XX”ini dapat terselesaikan
dengan baik, walaupun belum dianggap sebagai hasil yang sempurna.
Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratanuntuk memperoleh
gelar sarjana. Adapun hal-hal yang menyangkut kedalam penulisan merupakan
hasil penulisan yang barang kali syarat akan kesempurnaan sebuah penulisan
ilmiah, semata-mata dikarena masih adanya sebab kekurangan yang terdapat pada
diri penulis itu sendiri. Maka dari itu segala saran dan kritik akan menambah
segala kekurangan dalam penulisan ini. Makadalam kesempatan ini penulis
menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
 Ayah, Ibu tercinta dan tersayang yang mana telah memberikan segenap
cintanya dalam mendidik sekaligus mengajari sedari awal dalam hal
kehidupan. Baik itu mendidik untuk menjadi sosok yang selalu menjaga
akhlak serta aqidah sehingga bisa bermanfaat bagi siapa saja yang ada
disekelilingnya. Cinta serta kasih sayangnya jualah sebagai faktor
penyokong bagi penulis sendiri sehingga dapat menyelesaikan tanggung
jawabnya sebagai pelajar dengan baik.Tetesan air matamu telah menjadi
butiran penyejuk bathin segar untuk teduhnya hati ini. Terima kasih yang
sangat mendalam untuk keduanya.
 Kepada Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum., M.Si. selaku dosen
pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya untuk membimbing

ii

sekaligus memberi pengarahan kepada penulis sehingga skripsi inipun
rampung untuk dikerjakan.
 Kepada Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, Mpd selaku rektor UNIMED
beserta staf dan jajarannya.
 Kepada Bapak Drs. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial serta
para staf.
 Buat Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku Ketua Jurusan Pendidikan
Sejarah yang telah membantu sekaligus memberikan arahan kepada
penulis agar bisa meyelesaikan penulisan.
 Kepada Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Sekretaris Jurusan yang
telah membantu dan selalu memberikan solusi-solusi dalam hal urusan
administrasi akademik.
 Kepada Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Dosen
Pembimbing Akademik yang memiliki kepedulian, kesabaran, ketekunan,
motiavasi tinggi untuk memberikan dorongan moril dan semangat
sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisannya dengan segera.
 Kepada Mas Eka Indrawan, S.Pd selaku donatur penulis dalam hal
pemenuhan kelengkapan literatur untuk penulisan serta pendanaan lainnya,
sehingga penulisan bisa dilaksanakan dan dirampungkan.
 Kepada Yuzmaliza, S.Pd selaku Kakak sekaligus Senior yang selalu
membantu, memotivasi, dan memberikan saran juga ide-ide inovatif
kepada penulis agar bisa merampungkan penulisan hingga selesai.
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 Kepada Muhammad Emil Riza Tarigan, S.Pd selaku staf ICT
UNIMEDyang memberikan motivasi dan semangat kepada penulis
sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan segera.
 Kepada Bapak Suwito, SE selaku Staf UNIMED PRESS yang mana telah
memberikan nasihat, dan ide-ide menarik kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada jajaran staf lainnya.
 Kepada Bapak Muhammad Ihsan, SP, Bapak Ali A. Sulaiman, Amd
selaku Ketua dan Sekretaris DPW PITI Sumut dan Kepada Bapak Ja’far
Siddiq Ketua DPD PITI Kota Medan yang telah bersedia memberikan
waktu luangnya untuk membantu penulis.
Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan
skripsi ini. Meskipun belum dianggap sebagai hasil yang sempurna. Semoga
skripsi ini dapat bermanfaat kepada para pembaca.

Medan,
Penulis,

Juni2015

Azis Sunario
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