
ii 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur peneliti hanturkan atas kehadirat Allah SWT dimana atas 

berkat, rahmat dan karunianNya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Etnik Tionghoa dan Pasar Hongkong Di Tebing Tinggi Kota (1974-2012)”. 

Shalawat dan salam tak lupa peneliti sanjungkan kehadirat manusia yang paling 

mulia di sisi MU Muhammad SAW. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari sempurna baik isi, tekhnik penulisan, maupun nilai ilmiahnya, mengingat 

keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, dengan 

segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan kritikan. Maka dalam 

kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih serta pengharapan yang 

sebesar-besarnya kepada : 

 Ayahanda tersayang Abdul Rahman Lubis dan Ibunda Tercinta Samiyem  

yang telah memberikan semangat, dorongan, kasih sayang yang tak 

terhingga dan penuh kesabaran dalam mendidik dan membesarkan peneliti 

hingga saat sekarang ini.  

 Abangku Irfan Azhari Lubis dan Adikku Halimah Tussyakdiah Lubis, 

yang selalu menemani hari-hariku penuh canda, tawa dan dukungan 

semangat kalian menambah keceriaan dalam kehidupan peneliti. 
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 Bapak Drs. Ponirin M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih 

sebesar-besarnya karena kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan 

peneliti sehingga terselesaikannya skripsi ini serta pengetahuan dan 

pengalaman dalam dunia kependidikan. 

 Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si, selaku dosen Pembimbing Akademik 

peneliti yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama 

masa studi. 

 Bapak Drs. H. Restu, M.S, Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta stafnya. 

 Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

yang telah banyak membantu peneliti dalam studi. 

 Ibu Dra. Hafnita S.D. Lubis, M.Si, selaku Sekretaris jurusan Pendidikan 

Sejarah yang telah banyak membantu peneliti dalam studi. 

 Bapak Dr. Hidayat, M.S dan Ibu Dra. Syarifah, M.Pd, selaku dosen 

penguji. 

 Bapak dan Ibu dosen pendidikan sejarah yang telah membuka cakrawala 

peneliti sekaligus mendedikasi melalui proses belajar mengajar selama 

beberapa tahun.  

 Buat teman-teman tersayang, Ahmad Sofyan Siregar yang telah menemani 

peneliti dalam penyelesaian skripsi ini dan menjadi teman terbaik selama 

masa kuliah, Surahman, Rivan Rinaldi, Hera Risnanda, Yani Yana, dan 

Afriyani Kristina S yang selalu bersama kemana pun pergi dan teman-

teman stambuk 08, khususnya teman-teman B-Reg 08. 

 Buat teman saya Mira Kesuma Dewi dan Maya Syapitri terima kasih atas 

doa dan persahabatan kita dari SD sampai detik ini. 
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 Buat anak-anak kos Melati 03, Ibu dan Bapak Kos yang merupakan rumah 

kedua peneliti selain keluarga. Kalian adalah keluarga baru bagi peneliti. 

Yatri, Nizel, Kam susan, Kam Lia, Mita, Yani, Eka, Dini dan lain-lain.  

Tak lupa pula harapan terimakasih peneliti ucapkan yang sedalam-

dalamnya atas saran da kritik yang membangun dari semua pihak. Akhirnya 

semoga skripsi ini bermanfaat buat kita semua. Amin 
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