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Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, 

taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Identifikasi Situs Sejarah Makam 

Penyebar Islam Abad Ke X di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah”  dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami 

kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari 

Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Hidayat M.Si selaku 

Pembimbing  Skripsi  yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat 

berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. 

 Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada: 

1.      Bapak Prof. Dr . Ibnu Hajar, M. Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2.      Bapak Dr.Restu selaku Dekan FIP Universitas Negeri Medan 

3.      Ibu Lukitaningsih, M. Hum selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas 

Negeri Medan yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

4.  Bapak Dr. Hidayat, MS selaku dosen PS saya, yang selalu sabar mendidik dan membimbing 

saya dalam melakukan penelitian ini. Semoga bapak selalu diberikan rezeki dan kesehatan 

oleh Allah SWT. 

5.  Ibu Dr. Syamsidar Tanjung, M. Pd selaku dosen pembanding ahli yang  telah memberikan 

saran guna kelengkapan dan perbaikan dari Skripsi saya. 



6 Ibu Dra. Hafnita SD. Lubis selaku dosen pembanding bebas dan sekretaris jurusan 

pendidikan Sejarah yang telah banyak memotifasi sampai diujung studi saya ini, semoga 

Allah memberikan rahmatnya kepada ibu 

7    Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberi bekal ilmu 

pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

8.      Bapak Raspi Jambak selaku Camat Kecamatan Manduamas yang telah mengizinkan dan 

membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi 

ini. 

9.   Bapak Reza Bin Sulaiman yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data demi 

kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini.  

10  Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah A Reguler 2010 yang telah 

banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan 

maupun dalam penulisan skripsi ini. Yaitu:  Agus, Aina, Arinda, Ayu, Boy, Candra, Iqbal, 

Dedi, Dilla, Dora, Eka, Elya, Eros, Radius, Irma, Evan, Fatwa, Febri, Ferry, Fitri, Flora, 

Frianko, Hesry, Hetti, Hotresly, Indri, Jarahman, Josrai, Juliar, Junita, Budi, Hadi, Mariya, 

Morris, Muna, Naomi, Nelly, Nirwan, Norma, Nur Indah, Nurhairina, Pratica, Putri, Riduan 

Edo, Rima, Rio, Muslim, Rode, Sugi, Susi, Tono, Windah, Yosep, Zarahman, terimakasih 

atas kebersamaan selama ini, aku akan selalu merindukan kalian 

11. Untuk sahabat PPLT Unimed 2013 SMAN 1 Gebang Ayu, Ocha, Yayat, Zainur, Baya, Nelly, 

Dewi, Sundari, Diana, Nisa, Lailan, Musdalifah, Ema, April, Saddam, Patar, Batman terima 

kasih kebersamaannya 3 bulan yang telah membuat saya dewasa berada bersama kalian. 

12.  Dan untuk dua Orang yang paling kusayang, kedua orang tuaku Ibunda Rukiah Nasution dan 

Ayahanda Lahuddin Lubis yang sangat banyak memberikan bantuan moril, material, arahan, 

dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan. Ayah 



dan Ibulah penguat hidupku. Aku lakukan semua ini supaya Ayah dan Ibu senang menjalani 

hari Tua nanti. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada 

Ayah dan Ibu supaya aku bisa membuat ayahanda dan ibunda senang,  agar tidak 

menyusahkan saja yang hanya aku tahu. 

13. Untuk kelima adikku Idham,Ruli, Rizkinah, Fatma, dan Iqbal tetap semangat dek menempuh 

sekolah kalian. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita 

semua bisa menjadi anak yang sukses dan berbakti pada orang tua. Abang selau sayang sama 

kalian semua. 

14. Untuk kedua Bou ku yang berada dijalan Kualo,terima kasih atas kasih sayangnya, bou sudah 

seperti Ibu kandungku sendiri. Aku akan selalu mengingat semua kasih sayang bou. Semoga 

Allah memberikan umur yang panjang kepada bou supaya aku bisa membalas kasih sayang 

bou selama ini 

15. Untuk satu – satunya nenekku yang masih hidup, doakan aku nek supaya cepat sukses. 

Aku kan ingat janjiku, aku akan memberangkatkan nenek naik haji. Terima kasih atas kasih 

sayang dan nasehatnya selama ini 

14.  Semua pihak  yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam 

penyelesaian penulisan skripsi ini. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati  penulis menyadari masih banyak terdapat 

kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini 
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