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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah peneliti haturkan kehadirat Allah swt dimana atas 

berkat, rahmat dan karuniaNya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul ; “Perkembangan Pendidikan Etnis Tionghoa Di Kota Binjai”. 

Shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan besar Nabi 

Muhammad SAW, yang mana syafa’atnya diharapkan di yaumil mahsyar kelak. 

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 terhebat Siamto dan Ibunda Tercinta Derita Meliana Pardede yang 

telah mengajarkan dan menerapkan makna kehidupan dan arti penting 

kekeluargaan kepada ananda serta telah berusaha memberikan bantuan baik 

berupa moril maupun materil sehingga ananda dapat menyelesaikan studi ini 

dengan baik. 

 Drs. Yushar Tajung, 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 Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si,  selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan beserta stafnya. 
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 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 Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Sekretaris jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

 Ibu Dra. Syarifah, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik peneliti selama 

studi. 

 Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmu dan 

pengalaman kepada peneliti selama masa studi.   

 Untuk seluruh keluargaku Rina Sulastri, Dameria Sulastri dan suami Supriyadi 

terima kasih atas bantuan moril dan materil sehingga aku bisa kuliah dan 

selesai, adikku Fitri Nurcahaya, keponakanku Siti Randiani, Winda-Windi dan 

M. Jibril al-Bintang, semoga kalian menjadi generasi yang membanggakan. 

 Untuk orang yang spesial buat peneliti, Gita Aprilia Silvi. Terima kasih untuk 

senyum terindah, motivasi dan dukungan moril kepada peneliti.  

 Sahabat di Keluarga Besar B-Reguler 2010 : Mukrizal Lubis, M. Rasyid 

Habibi, Ihsan Batubara, Abdul Muis, Tegar Giri, Julianita, Ika Syafitri, Yessi 

Armayani, Ferdiana Arifah, Ramces Sihombing, Akmal Mahdi, Ayu Irma, 

Rahmi, Reni Anggraeni, dan lainnya yang tidak tertulis, tanpa kalian masa-

masa kuliah terasa hambar dan tidak terasa asam manisnya perjuangan. 

 Sahabat dakwah di Forum Solidaritas Muslim Sejarah (FSMS) FIS Unimed, 

UKMI Ar-Rahman FIS dan Unimed, serta Forum Mahasiswa Muslim Langkat 

(Formula). Semoga tetap istiqomah untuk menebar dan mengajak kepada 

kebaikan. 
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 Sahabatku, Fitra Syaifullah, M. Arief Tirtana, Andi Ramadhan, Amar 

Pratama, Bang Imam Mahdi, Bang Joko Mariono sebagai perantara membantu 

materil. Terima kasih atas semangat yang luar biasa. 

 Buat Keluarga Besar PPLT SMPN 2 Gebang 2013, seluruh keluarga Senat 

Mahasiswa Unimed periode 2012-2013. Terima kasih buat kebersamaan 

selama ini, tawa dan canda kalian tidak akan pernah ku lupakan. 

 Bapak/Ibu Narasumber dan informan yang telah meluangkan waktunya untuk 

memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 

terimakasih, peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan bagi yang 

membutuhkannya. 
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