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Puji dan  syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan pertolonganNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi yang berjudul “Sejarah Kuil Shri Mariamman di Kota Binjai“. Adapun 

tujuan Skripsi ini disusun yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pendidikan 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin didalam 

menyelesaikan skripsi ini walaupun penulis menyadari bahwa masih memiliki 

kekurangan didalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan agar para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang 

bersifat membangun untuk melengkapi skripsi ini. 

Didalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi 

beberapa kendala namun berkat bantuan, bimbingan, dukungan dan kerjasama 

dari berbagai pihak, kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk 

itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 
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dari mereka saya bisa menyelesaikan tulisan ini. 
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Adjie yang selalu memberi dukungan, semangat dan doa hingga 

terselesaikanya tulisan ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si. selaku Rektor 

Universitas Negri Medan. 
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sejarah dan bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku sekretaris 

jurusan. 

7. Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih buat pemikiran-pemikiran bapak yang telah membantu 

mengembangkan pemikiran penulis. Terima kasih juga buat 

bimbingan, arahan dan masukan-masukan yang selama ini bapak 

berikan kepada saya hingga pada akhirya saya dapat menyelesaikan 

tulisan ini. 

8. Ibu Dra. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku dosen pembimbing 

akademik dan penguji penulis yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan. 

9. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku dosen penguji ahli yang 

banyak memberikan masukan positif dalam pengembangan skripsi 

ini. 



10. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen pembanding bebas yang 

banyak memberikan motivasi dan masukan untuk penulis. 

11. Bapak dan Ibu dosen serta staff tata usaha di lingkungan Jurusan 
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12. Sahabat kampusku, Rima Putri Lestari, Ferry Ferdian Saputra, Putri 
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hingga masa-masa penulisan skripsi ini, semoga komunikasi kita 
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13. Skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan dan doa dari semua 

pihak termasuk juga kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu namanya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih 
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