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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala berkat dan rahmat-Nya yang tak terhingga berupa kesehatan serta kemampuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perkembangan Pemukiman 

Dan Adaptasi Sosial Etnis Tionghoa Di Kota Binjai ’’ . 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini masih terdapat banyak 

sekali kekurangan, bauk dari segi isi maupun dalam penyajian, mengingat keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, penulis 

mengharapkan kritik dan sumbangan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan 

skripsi. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini penulis tentu tidak sendiri. Penulis mendapat banyak 

bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materiil. Maka dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

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

       2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan FIS Universitas Negeri Medan. 

       3.  Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

       4.  Ibu Dr. Lukitaningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas 

Negeri Medan. 

       5. Bapak Arfan Diansyah, S.Pd, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah 

terima kasih atas kemudahan yang Ibu berikan kepada penulis sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 
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6. Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan motivasi, kritik, dan saran terhadap proses penulisan skripsi. Terima 

kasih juga atas kesabaran, dan bantuan yang Bapak berikan kepada penulis sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis 

sekaligus Dosen Penguji Utama yang membimbing penulis dari awal perkuliahan 

hingga saat ini, terima kasih unutk bekal ilmu dan arahan serta segala bantuan yang 

Ibu berikan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah yang telah membimbing penulis 

selama proses perkuliahan. 

9. Bapak Samuel Lumbantoruan, SH selaku Camat Binjai Barat yang telah memberikan 

kesempatan bagi penulis melaksanakan penelitian di Kecamatan Binjai Barat tersebut. 

10. Ibu dan Staff Pegawai yang telah memberikan kesempatan bagi penulis melaksanakan 

penelitian di tempat tersebut. 

11. Orang tua tercinta Ibunda Siti Sahara dan Ayahanda Fachrizal Syah Aziz, terima 

kasih atas kasih sayangnya berupa doa dan dorongan serta bimbingan dan bantuan 

moril maupun materiil, sehingga dapat memotivasi penulis dalam menyelesaikan 

masa pendidikan sampai saat ini. 

12. Terima kasih kepada adik-adik tercinta Nursyahfani dan Qori Nur Afifa yang telah 

memberikan doa dan dukungan yang tidak ada hentinya kepada penulis dalam 

menyelesaikan masa pendidikan saat ini.  

13. Terima kasih kepada Intan Puspita Sari yang telah memberikan semangat dan doa serta 

dukungan yang telah banyak diberikan kepada penulis. 



iv 
 

14. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Muhammad Aslim, Galang Silaban, 

Daus Nasution, Sandro Siregar, Bastian Sitorus, Lewis Siahaan, Cucu Petani, Doni 

Sitorsa, Andre Siregar dan lain-lain yang  selalu ada dan telah memberikan dukungan 

serta motivasi kepada penulis dan memberi semangat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang diharapkan. 

15. Terima kasih kepada teman sepermainan Koko, Ridho, Fadhil, Emkel, Haekal, Azri, 

Ajo, dan lain-lain. Yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta semangat bagi 

penulis. 

16. Untuk seluruh stambuk 2013 Pendidikan Sejarah yang masih tersisa, terima kasih atas 

kebersamaan kita selama ini dalam mewujudkan pendidik yang cinta akan sejarah. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, 

khususnya bagi dunia pendidikan sejarah serta bagi siapa yang membacanya. 

 

       Medan, 15 Januari 2019 

       Peneliti 

 

        

Ahmad Ficri Auditya Pratma 

       NIM   3131121002 


