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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, puji syukur saya ucapkan kepada Allah 

SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh makhluk 

ciptaan-Nya serta shalawat berangkai salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW 

yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kebodohan sampai pada 

zaman yang penuh dengan pendidikan saat ini, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Willem Iskander 

dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Mandailing”. 

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjan (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan 

Sejarah Universitas Negeri Medan. Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak 

bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 

segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Ibunda tercinta Sangkot Faridah Nasution yang telah mendidik dan 

membesarkan saya mulai dari saya terlahir di dunia ini dengan penuh kasih 

sayang dan rasa cinta yang tidak pernah ada habisnya yang tidak pernah 

saya dapatkan dari orang lain. Sekali lagi terimakasih kepadamu ibu telah 

membimbing saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.  

2. Ayahanda tercinta Masran Batubara yang senantiasa memberi dukungan 

moril maupun materil sampai saya dan adik-adik saya bisa bersekolah 
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setinggi-tingginya. Apapun yang ayah lakukan adalah yang terbaik bagi 

saya karena engkau adalah imam dalam keluarga. Mudah-mudahan skripsi 

ini bisa menjadi sebuah kado kecil sebagai tanda kasih sayang saya sebagai 

anak kepada ayah. Terimakasih ayah telah berusaha menyekolahkan kami 

anak-anakmu ini.  

3. Nur Asmaq, Ahmad Ansouri, Naziruddin, Abdul Hamid, Abdul Rahman, 

dan Abdul Hakim Batubara adalah adik-adikku yang senantiasa juga 

memberikan semangat dan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan 

skripsi ini serta terimakasih juga kepada keluarga besar Batubara yang tidak 

mungkin disebutkan namanya yang juga turut serta membimbing saya 

hingga terselesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor di Universitas Negeri 

Medan. 

5. Bapak Drs. H. Restu M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

6. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, sebagi Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Negeri Medan sekaligus sebagai Dosen Penguji penulis yang 

telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis hingga 

terselesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan yang juga merupakan Dosen 

Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberi banyak sekali arahan dan 

masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih ibu 
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atas dorongan mental yang ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Ponirin, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis 

yang telah memberi arahan kepada penulis selama melaksanakan kuliah di 

Jurusan Pendidikan Sejarah Unimed. 

9. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Penguji yang juga telah 

banyak mengoreksi dan memberikan masukan kepada penulis hingga skripsi 

selesai. 

10. Bapak Tappil Rambe, S.Pd, M.Si sebagai Dosen Penguji yang telah 

memberikan masukan kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini. 

11. Teristimewa juga buat Dian Dini Anggraini My beloved yang tidak pernah 

lelah dan bosan untuk selalu mendampingi, membantu, dan mendukung 

penulis mulai dari awal pengerjaan skripsi ini hingga selesai. 

12. Terimakasih buat abang-abang stambuk yang tidak mungkin saya sebutkan 

satu per satu dan kawan-kawan satu stambuk terutama kelas A Reguler 

Jurusan Pendidikan sejarah yang selalu ada untuk membantu dan memberi 

dukungan kepada saya. Kenangan waktu kuliah tidak akan pernah 

terlupakan, perdebatan, canda dan tawa itu akan selalu ada. 

13. Buat kawan-kawan satu PPL terimakasih telah atas segala perhatiannya 

selama kita berada satu posko di Perbaungan. Kalian semua akan selalu 

tersimpan dalam memori saya. Gila-gilaan itu akan kita ulangi lagi fren.    

14. Buat siswa siswi SMP Negeri 2 Perbaungan yang telah membantu penulis 

saat melaksanakan PPL, hingga penulis bisa lulus dengan nilai yang baik. 
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Ada yang bandal, ada yang baik, ada yang ada-ada saja, kalian semua adalah 

pengalaman pertama saya ketika mengajar sungguhan. Walaupun kadan 

stress mikiri tingkah kalian. 

15. Terima kasih kepada Guru-guru saya yang telah memberikan banyak ilmu 

dan banyak hal yang belum saya ketahui sebelumnya mulai dari pertama 

kali saya sekolah di TK Al-Quran Ulfah Padangsidimpuan kemudian SD 

Negeri 10 (SD Manggis) Padangsidimpuan, lanjut ke SMP Negeri 1 

Padangsidimpuan, hingga saya masuk ke MAN 2 Model Padangsidimpuan. 

Berkat ilmu yang kalian berikan juga saya bisa melanjutkan pendidikan di 

Unimed hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.   

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan 

dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Amiiin. 

Penulis yakin bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi 

ini. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat penulis 

butuhkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan akhirnya penulis 

berharap hasil dari penelitian dalam bentuk skripsi ini sedikit banyak membantu 

bagi pihak-pihak yang memerlukan, sehingga apa yang telah penulis hasilkan 

dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 

Wassalamu‘alaikum, Wr. Wb. 

Medan,         Juni 2013 

Peneliti 

 

Syarifuddin Batubara 

NIM: 309 121 076 


