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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

kasih dan anugerahNya yang telah diberikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam 

menyelesaikan perkuliahan pada jenjang S-1. Adapun yang menjadi judul skripsi 

ini adalah: “Sejarah Etnis Tamil Di Kota Binjai”.  

Dalam melaksanakan penelitian maupun penulisan ini, penulis banyak 

mendapatkan dukungan, doa dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor UNIMED. 

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

3. Kantor BPS, BAPEDA dan Kantor Lurah yang telah membantu dan  

memberikan informasi yang penulis perlukan. 

4. Yang teristimewa buat ayah dan ibunda yang tercinta S.P. Turnip dan T. 

Sinaga terimakasih karena senantiasa mendoakan, mendidik, memberi 

kasih sayang dan juga materi terhadap seluruh kebutuhan penulis. Kepada 

adikku Evalin Turnip yang sudah kerja di perantauan dan mendukung 

penulis agar cepat menyelesaikan gelar Sarjana. Juga kepada ketiga adikku 

lagi yang menjadi teman, membantu mamak dan bapak dirumah selama 

penulis dalam masa perkuliahan. Terimakasih juga buat Opung Ira Br. 

Naibaho, Tante Cici dan Lasma yang telah memberikan bantuan dana dan 

motivasi kepada penulis sehingga dapat melengkapi kebutuhan penulis. 
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5. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah UNIMED. 

6. Bapak Syahrul Nizar S, M. Hum, M.A selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah. 

7. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan serta 

petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha 

Kuasa membalas semua kebaikan Ibu. 

8. Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S. Hum, M.Si selaku Dosen Penasehat 

Akademik dan Dosen Penguji Penulis yang telah banyak memberikan 

bimbingan kepada penulis. 

9. Bapak Dr. Phil. Ichwan Azhari, M.Si dan Bapak Drs. Yushar Tanjung, 

M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan pemikiran dan saran 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta administrasi di Jurusan Pendidikan 

Sejarah Unimed yang telah berbagi ilmu melalui proses belajar-mengajar 

selama beberapa tahun ini. 

11. Pengurus Kuil Shri Mariamman Binjai, Bapak Saminathan (Ketua Etnis 

Tamil), Bapak Siwa Kumar, Dr Nehru, Bapak Raj Kumar, dan masyarakat 

Tamil di Kota Binjai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuannya 

sebagai informan dan narasumber dalam memperoleh data dan pengerjaan 

penelitian ini. 
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12. Yang terbaik dan selalu menjadi sahabat terbaik bagi penulis: Siska 

Enjelin Hulu, Siska Dorauli Sinaga, Emma Christa Siregar yang sering 

bertemu untuk kebersamaan, terimakasih untuk Doa dan motivasi kalian 

dalam canda juga kritikan, menemaniku saat jenuh dan mendampingiku 

dalam penelitian juga menjadi teman yang selalu menegurku saat salah. 

Dicky Simarmata dan Master Simbolon, terimakasih untuk menjadi itoku 

yang selalu memberikan doa dan perhatian kepada penulis, kalian adalah 

inspirasi buatku. Bintang Melki Sihite, teman begadang dan juga sharing, 

terimakasih buat semangat dan saran yang telah diberikan kepada penulis. 

Andi Prayoga Sembiring, Indah Kartika Sinaga dan Septiana Sitanggang 

yang telah memberi motivasi dan masukan kepada penulis meskipun dari 

jauh di perantauan, semoga kita bisa berkumpul kembali disini. Siska 

Juwita, Ririn Simarmata, Hesti Panjaitan, Silvia Maria, Yohana Pasaribu, 

Natalia Nababan, Pamela Togatorop, Wiratama Panjaitan, Fiqi Maulana, 

Octrine Purba, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Terimakasih kepada kalian yang kumiliki dari SMA, untuk waktu 

kebersamaan selama hampir 5 tahun juga semangat, harapan, dukungan 

dan motivasi kalian, semoga kita tetap terjaga sampai tua.  

13. Buat Pelayanan Poeja Ministry: Kak Ernita, kak Melda, kak Enita, kak 

Deby, Enjel, Siju, Intan, Gloria, Gustia, terimakasih untuk semangat, doa 

dan Harapan dari kakak dan teman semua yang juga telah menemani 

penulis dalam observasi dan pengerjaan skripsi ini. Tuhan Memberkati. 
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14. Buat teman-teman seperjuangan penulis selama kuliah, terkhusus untuk 

kelas B Reguler 2012 dan teman-teman PPLT dan guru-guru SMP Dharma 

Patra Pangkalan Berandan, terimakasih untuk kebersamaannya. 

15. Untuk Kost 2A (AkostA) yang sudah memberikan dorongan juga 

menasehati penulis untuk tidak minum kopi dan begadang terlalu malam. 

Kepada Rina Nababan, Rani Siringo-ringo, Tri Artaty Napitupulu, Nely 

Sihombing, Tiar Sianturi, Bang Adi dan Bang Irfan, terimakasih buat 

kalian. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin 

untuk memberikan yang terbaik, akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan 

mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita 

semua. Semoga Tuhan menyertai kita.. 

 

Medan,  

       Penulis,   Agustus 2016 

 

 

 

Irawaty Septiani Turnip 

        


