
KATA PENGANTAR 

 Puji dan Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunianya yang dilimpakannya kepada penulis. Alhamdulillah atas izin-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi politik Etnis 

Tionghoa pada pemilu era Reformasi di Binjai”. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh 

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

adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa terima kasih kepada segala pihak yang mendoakan dan 

membantu dalam menyelesaikan skripsi  ini, yaitu antara lain 

 Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

 Ibu Dr. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

 Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah 

 Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A sebagai Dosen Pemimbimbing Skripsi yang 

telah sabar membimbing juga banyak membantu dan memberi masukan 

kepada peneliti 

 Bapak Pristi Suhendro, S.Hum M.Si selaku Dosen Pembimbing  

Akademik dan penguji yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi 

peneliti selama masa perkuliahan. 



 Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Dosen penguji atau pembanding 

utama yang banyak memberi masukan kepada peneliti. 

 Ibu Dr. Samsidar Tanjung M.Pd selaku Dosen penguji atau pembanding 

utama yang banyak memberi masukan kepada peneliti 

 Dosen-dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah dan seluruh dosen dari 

fakultas lainnya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada 

peneliti selama mengikuti perkuliahan di Universiteas Negeri Medan. 

 Ayahanda Rismanda Gultom, Ibunda tercinta Almh. Sumiati Sitompul 

yang melahirkan, dan Ibunda Shapasnida Rambe yang mendidik dan 

membesarkan peneliti, Karena doa dan restu mereka peneliti bisa menjadi 

saat sekarang ini dan sampai pada akhir untuk menyelesaikan studi dalam 

perkuliahan. Skripsi ini sengaja ananda persembahkan sebagai bukti 

bahwa ananda telah menyelesaikan amanat yang ayah dan ibu berikan 

kepada ananda. Kiranya Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan 

hidayahnya kepada mereka. 

 Buat keenam saudara peneliti, Nisa Ansyari Gultom, Syahri Ramadhani 

Gultom, Ismail Syahputra Gultom, Khairul Amal Gultom, Aulia Rahma 

Gultom dan Ikhwan Kurniawan Gultom yang telah banyak memberi 

peneliti dukungan dan smangat semasa proses penulisan skripsi ini. 

 Para Informan, Sukiwi Tjong S.E, Saosin S.E, Suwandi, Christine Effendi 

dan yang lainnya yang telah banyak memberi Informasi bagi peneliti. 

 Buat temen-teman yang telah membantu dan menyemangati peneliti 

selama proses pengerjaan skripsi terkhususnya untuk Fitra Jaka Restu, 



Fakhri Muliawan Situmorang, Duma Milanta Sembiring, Ema Manisa, 

Dian Puspita sari Sirait, Suriyanti Siagian, Janita Anggraini Sembiring, 

Nurul Azmi Sambas, Kartika Siregar, Uci Armayanti, Roziah Rambe, 

Muhammad Iqbal, Agnestasia Sinulingga, Masriani Ariyati Hutasuhut, dan 

teman-teman lainnya di kelas Ekstensi 2012. 

Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik dari isi maupun tata 

bahasa. Untuk itu penulis mengrapkan saran dan kritik yang membangun dari 

pembaca.Semoga skripsi ini bermanfat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan 

bagi yang membacanya, khususnya di wilayah Faklutas Ilmu Sosial. 

 

 

 

Medan,       Juni 2016 

 

 

SARAH AMANDA GULTOM 
  


