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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat kasih dan karunia yang di anugerahkan-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “EKSISTENSI MASYARAKAT 

TIONGHOA DI DELI TUA PADA MASA ORDE BARU”. Skripsi ini 

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan 

pada Jurusan Pendidikan Sejarah. 

 Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak sekali 

kekurangan, baik dari segi isi maupun dalam hal penyajian data, mengingat 

keterbatasan yang penulis miliki dalam hal pengetahuan dan pengalaman menulis 

karya ilmiah. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis 

menyadari banyak kendala dan tantangan dalam penulisan skripsi ini, tetapi atas 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk 

itu penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Cinta dan dukungan berupa moril maupun material dari kedua orang 

tua penulis terkasih. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan 

demi penulis, dan terimakasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa 

dan restu yang selu mengiring tiap langkah penulis. Terimaksih ayah 

Zulkifli dan mamak Rosita Br. Sinaga yang senantiasa memberikan 

kasih sayang sepanjang masa sehingga penulis bisa sampai ke titik ini. 
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2. Rektor Universitas Negeri Medan, Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, 

M.Pd beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kelancaran dalam 

urusan akademik dari awal kuliah sampai dengan akhir perkuliahan. 

3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ibu Dra. Nurmala Berutu,  M.Pd beserta 

jajaran pegawai fakultas yang telah mengelola birokrasi 

kemahasiswaan dengan baik sehingga proses perkuliahan berjalan 

dengan lancar. 

4. Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum 

dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah, Ibu Lister Eva 

Simangunsong, M.A yang telah memberikan kelancaran dan 

kemudahan dalam segala urusan akademik. 

5. Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan  skripsi ini. 

6. Ibu Drs. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Dosen Pembimbing 

Akademik dan sekaligus Dosen Pembanding Utama yang memberikan 

kritik dan saran yang membangun kepada penulis. Begitupun tak lupa 

saya ucapkan terimakasih kepada ibu Dr. Rosmaida Sinaga, M.Si dan 

Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si sebagai Dosen Pembanding Bebas, 

atas kritik dan saran yang diberikan untuk membuat skripsi ini semakin 

baik. 

7. Para Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Pendidikan Sejarah, 

serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 
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8. Kepada para narasumber yang senantiasa membantu memberikan 

informasi yang penulis butuhkan Terkhusus untuk Bapak Burhan 

S.Ag, dan seluruh masyarakat tionghoa di Deli tua yang senantiasa 

membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini. 

9. Kepada abang kandung saya, Septian Arisandi terimakasih atas doa, 

dukungan, dan macam-macam bantuan dalam menyelesaikan Skripsi 

ini. 

10. Buat seorang teman spesial penulis, Raden Hasan yang senantiasa ada 

untuk memberikan dukungan, melantunkan doa serta mengusahakan 

segala macam bantuan terkait penyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih 

atas semua yang telah dilakukan, terima kasih telah senantiasa 

menguatkan dikala penulis terpuruk dan sempat merasa tidak mampu 

melakukan apa-apa. 

11. Teman-teman seperjuangan dari Kelas B Reguler Pendidikan Sejarah 

2012 Seluruhnya, dan Khususnya kepada Mesmiati, Jonuel Hutahaean, 

indah sari Hsb (bundo), Metha, Novi, Funny, Sity dan sahabat sahabat 

lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas 

segala ukiran hati bertemakan persahatan yang tulus dan murni 

sepanjang masa pendidikan sejarah hingga terselesainya pendidikan. 

12. Terima kasih buat sahabat penulis Dina Ndut, khairinnisa, Sahara, 

Amel, Tyo terimakasih atas dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Jalinan persahabatan ini semoga allah jaga 

hingga ke surga. 
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13. Buat teman-teman remaja mesjid Al-hijrah (IPRAM) dan seluruhnya, 

khususnya kepada Irma Sofia, Popon, Fauzan, Imam, Joko, Yasir, Eni. 

Atas segala bantuan, doa, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi 

ini.  

14. Team PPLT Unimed 2015 SMA NEGERI 1 BATANG KUIS. 

Khususnya untuk Nova cunuk, Meme centil, abang tina, Wirdah, 

Memes, Dimasek, Khaidir . 
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