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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Alhamdulillahi Rabbil’Alamin, puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh makhluk ciptaan-

Nya serta Shalawat berangkai salam kepada Nabi Besar Muhammad S.W.T  yang 

telah membawa kehidupan manusia dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang 

penuh dengan pendidikan saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi yang berjudul “UPAYA ETNIS TIONGHOA DALAM MELESTARIKAN 

TRADISI PERAYAAN IMLEK” 

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana (S-I) pada Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Negeri Medan. Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak 

bimbingan,arahan,serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala 

kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar,M.S selaku Rektor di Universitas Negeri Medan.  

2. Bapak Dr.H. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dra. Hj. Hafnita SD Lubis selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Drs. Yushar Tanjung M,Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis 

yang telah banyak sekali memberi arahan, dan masukan kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. Terima kasih bapak atas dorongan mental yang bapak 

berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.  

6. Ibu Dra.Hj.Hafnita Sari Dewi Lubis, selaku dosen pembimbing akademik 

sekaligus penguji penulis  yang telah mengoreksi dan banyak memberikan 

masukan kepada penulis hingga skripsi selesai. 
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7. Ibu Drs. Ponirin selaku dosen Ahli Pembanding Utama yang telah mengoreksi 

dan banyak memberikan masukan kepada penulis hingga skripsi selesai. 

8. Bapak Dr.Samsidar Tanjug selaku dosen Pembanding Bebas yang juga telah 

banyak mengoreksi dan memberikan masukan kepada penulis hingga skripsi 

selesai. 

9. Seluruh Dosen – dosen dan staf administrasi di jurusan pendidikan sejarah. 

10. Ayahanda Kaharuddin dan Ibunda tercinta Sunarsih yang telah mendidik dan 

membesarkan mendo’akan saya mulai dari saya terlahir di dunia ini dengan 

penuh kasih sayang dan rasa cinta yang tidak pernah ada habisnya yang tidak 

pernah saya dapatkan dari orang lain. Mudah – mudahan skripsi ini bisa 

menjadi sebuah kado kecil sebagai tanda kasih sayang saya sebagai anak 

kepada ayah dan ibu. Terimakasih yang telah berusaha menyekolahkan kami 

anak- anakmu ini.  

11. Keluarga besar saya yang selalu memberi dukungan dan menjadi 

penyemangat penulis yaitu adinda Safridha Nurul Janah, Mak cik Saya 

Maimanah dan Zahriah beserta keluarga yang telah memberi tempat tinggal 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Kepada sahabat- sahabat saya,  Julianita Tanjung, Kiki Susanti, Ika Safitri, 

Monatia Sari, Ayu Irma, Nelly Sartika, Rasyid Habibi yang selalu 

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam melaksanakan 

skiripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikan 

dan ketulusan membantu penulis selama ini. Penulis doakan semoga Tuhan 

membalas kebaikan dan memberi kemudahan dalam menyelesaikan TA. Serta  

Kepada seluruh teman PPL SMA SWASTA PERSIAPAN STABAT dan 

khusus kelas B-Reguler’10 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan 

dan semua pengalaman yang kita alami takkan pernah terlupakan. Sukses buat 

kita semua. Terima kasih kepada semua Narasumber yang telah membantu 

peneliti dalam meneyelesaikan skripsi ini, terima kasih saya ucapkan karena 

tanpa adanya keterbukaan serta kerja sama dngan berbagai pihak, skripsi ini 
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tidak akan dapat terselesaikan.  kepada teman-teman dan pihak yang tidak 

bisa sebutkan satu-persatu namanya.  

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang diberikan selama ini,Semoga 

Tuhan yang membalas dan memberikan semua kebaikan kepada kita semua. Akhir 

kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi 

semua pembaca. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam 

penyempurnaan skripsi ini. 

 

 

 

    Medan,      Agustus  2014 

Penulis, 

 

 

Ferdiana Arifah 

3101121209 

 

 

 


