
 

KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT ,atas segala rahmat 

dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga 

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, tak 

lupa shalawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. 

 Skripsi berjudul“ KOMUNITAS INDIA MUSLIM MASUK KE KOTA MEDAN”, 

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  FIS, Unimed.  

Penulisan ini mengenai Masuknya Komunitas India Muslim ke kota Medan.Dalam penulisan ini 

penulis melakukan studi dengan dua metode, yakni melalui Research Library atau juga 

kepustakaan dan juga metode Field Research atau penelitian lapangan. yang mana dalam kedua 

metode ini, penulis mengumpulkan data-data dari literatur-literatur berupa buku-buku dan juga 

mewawancarai secara mendalam orang-orang yang dapat memberikan informasi atau dapat 

memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.Selama proses penelitian dan 

pengumpulan data, penulis juga menghadapi tantangan yang berat, dikarenakan luasnya cakupan 

penelitian serta sedikit sekali informasi mengenai hal yang penulis teliti, akan tetapi berkat doa 

yang tulus, ditambah niat yang baik, serta didorong oleh kemauan yang kuat dan usaha yang 

gigih, akhirnya penulis dapat melalui itu semua dengan sangat baik dan menjadikan pengalaman-

pengalaman yang tidak enak tersebut sebagai pelajaran, sesuai dengan kata pepatah “dimana ada 

kemauan pasti selalu ada jalan”. Ada banyak sekali pihak yang terlibat dalam pengerjaan ini, 

akan tetapi kalau disebutkan satu persatu namanya rasanya tidak mungkin, dikarenakan 

terbatasnya halaman, akan tetapi ada orang-orang yang menurut penulis sangat berpengaruh 

dalam penulisan ini, yang rasanya tanpa mereka penulisan ini tidaklah memungkinkan.  

Maka pada kesempatan ini dengan segenap ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bapak Matsum Thahir, dan Mamaku Hj.Chairani,Spd. 

Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya tiada terkira saya tujukan kepada 



mereka.Karena mereka yang dengan kesabaran dan penuh kasih sayang, serta pengertian 

yang mendalam telah member dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, 

saya persembahkan tanda mata ini untuk mereka.  

2. Kepada kakakku tersa yang Khairina Mutia Sari,Spd dan Adikku tersayang Maizan 

Thahir yang sudah banyak mengalah, serta memberikan semangat dan mendorong 

penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan S.1 ini, terima kasih banyak atas semua 

kesabarannya. 

3. Kepada bapak Prof.Dr.Ibnu Hajar Damanik,Msi selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

4. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial, bapak Dr.H.Restu, M.S beserta seluruh stafnya. 

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

6. Kepada Ibu Dra.Hafnita Lubis selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah. 

7. Kepada bapak Dr.Phil Ichwan Azhari,MS selaku dosen pembimbing yang telah 

membimbing serta mengoreksi tulisan ini. Penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-

tingginya saya tujukan kepada beliau yang telah member masukan-masukan yang sangat 

penting selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir. Kepada Ibu Dra.Trisni 

Handayani,M.Si yang juga pernah menjadi dosen pembimbing akademik penulis yang 

sedikit banyak memberikan masukan-masukan bagi penulis, saya ucapkan banyak terima 

kasih. 

8. Kepada Ibu Dr.Samsidar Tanjung,M.Pd selaku dosen penguji yang telah memberikan 

masukan yang penting dan bermanfaat dalam penulisan ini. 

9. Kepada seluruh dosen Pendidikan Sejarah yang telah membimbing penulis selama ini dan 

telah banyak memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat buat penulis, dan saya 

ucapakan banyak terima kasih . 

10. Kepada sahabat-sahabatku yang selalu memberikan bantuan dan masukan kepada 

penulis: Bonar si Gembong, Ikmal si onggong, Risky,Kiting,Ucok,Pucek,Tian,Acil,Babe. 

11. KepadaTeman-teman seperjuanganEkstensi 09 :Arif,Yoki,Dwi,Alvian,Rian,Asril,Said, 

Eko,Ricky,Ayu,Tia,Wilda,Nur,Tikeq, Rini, Kartika, Margareth, Rismadiah, Hasudungan, 

Tan, Rahma, Riska, Wulan, Liza, Rida, Pidia, Dwi fatma, Indra Hafri, Itha, Muisah, 

Lisda, Hari dan mantanku Refny. terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya, 

pertemanan ini akan dibawa sampai mati. 



12. KepadaTeman-teman seperjuangan Reguler 09:Yasir,Risdam,Mendo,Novri,Agus black, 

Irfan doyok, Arif ngakak, Syarif sitegang, Duem, Wibi, Gomek, Ihsan, Novita si beb, 

Leo, dan seluruh penghuni kantin Fis Unimed. 

13. KepadaTeman-teman PPL Serbajadi: Firman,Saddam,Hendra,Fretdy, Agung, Hermawan, 

Melal siutut, Rahma gendut, Rahmadani, Siti, Devi, Lena, Melvi, Barus, Titin, Suma, 

Tikeq. Semoga pertemanan ini sampai mati. 

14. Kepada bapak Nazaruddin selaku anggota pengurus Yayasan The South Indian Mosque 

&Welfare Committee yang telah banyak memberikan informasi dan masukan kepada 

penulis sehingga penulisan ini dapat terlaksana dengan baik, terima kasih atas segala 

bantuannya. 

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta memberikan 

bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti perkuliahan. Akhirnya segala 

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi karunia yang tidak terhingga 

dalam hidupnya.Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu 

pendidikan. 
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