
KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala 

kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Kehidupan Etnis Tamil Di Batang Kuis (1930-2012)”. Dan tidak lupa penulis sampaikan 

sholawat dan beriringkan salam keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah 

membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. 

 Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan 

pada Jurusan Pendidikan Sejarah. Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih 

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

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. Oleh sebab itu, dengan 

kerendahan hati, penulis mengharapkan kririk dan saran serta sumbangan saran yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penulis menyadari banyak kendala dan tantangan dalam penulisan skripsi ini, tetapi atas 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

• Yang sangat saya sayangi dan saya cintai Ayahanda Saya Poniran, S.Pd dan Ibunda 

Saya Sulastini S,Pd.I, yang telah mendoakan, memberikan dukungan baik moril 

maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

• Yang saya sayangi dan saya cintai Kedua Abangda saya Danu Pradika, ST dan Rinu 

Ramadhinata, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta do’a sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

• Adik sepupu saya Ririn Chairani, yang selalu membantu penulis dalam melakukan 

penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. 

• Yang terdekat Aldi Albarry beserta keluarga yang selalu memberi dukungan do’a dan 

semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. 



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

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

• Ibu Dra.Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah 

dan sekaligus Dosen Penguji yang  telah memberikan masukan dan saran kepada 

penulis. 

• Bapak Drs. Restu, selaku Dekan FIS besertas tafnya. 

• Seluruh Bapak / Ibu Dosen Pendidikan Sejarah beserta stafnya. 

• Ibu Dra.Flores Tanjung, M.A ,selaku Dosen pembimbing Akademik dan sekaligus 

Dosen penguji yang memberikan masukan dan saran kepada penulis. 

• Ibu Dra. Samsidar Tanjung, M. Pd selaku Dosen penguji yang banyak memberi 

masukan dan saran kepada penulis. 

• Bapak Kepala Desa Tanjung Sari dan Sekdes Tanjung Sari beserta stafnya. 

• Seluruh warga Tamil di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis 

• Buat teman-teman PPL 2011 di SMA Negeri 1 Bangun Purba. 

• Seluruh teman mahasiswa Jurusan Pendidkan Sejarah Stambuk 2008, buat Sandi Putra, 

Nina, Irma , Fikri, Isma, Hera dan Teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

• Sahabat-sahabat saya yang saya sanyangi :  Nurhayati, Nur Evianti, Eka Purnama Sari, 

Rusdalela, Winda Hairunissa, Lia Andryani, Fuji, Ican, Yusri, Ucok yang menjadi 

sahabat berjuang mengerjakan skripsi ini dan selalu mengisi hari-hari penulis dengan 

begitu indah selama menjalani kuliah. 

• Sahabat SMA saya: Elfira Lusita, Sophiani dan Cintya Audi Daulay yang selalu 

memberi penulis semangat untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. 



Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan –  kekurangan dalam penyelesaian 

skripsi ini. Dengan segala keterbukaan maka penulis menerima kritik dan saran bersifat 

membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. 

 

         Medan      Juli 2012 

         Penulis 

   

         Retno Pratini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


