
KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT atas segala 

limpahan pertolongan, kasih sayang, dan keridhoan-Nya. 

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman 

Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dengan segala ketulusan dan 

perjuangannya sehingga kita dapat menikmati indahnya dinul Islam. 

Pengkaderan adalah pembinaan-pembinaan kader yang dilakukan oleh 

setiap organisasi. Keberadaannya sangat penting sebagai proses regenerasi 

disetiap organisasi. Selain sebagai proses regenerasi kader, pengkaderan ini 

dilakukan sebagai upaya memperbaiki kualitas kader. Tanpa terkecuali, Unit 

Kegiatan Mahasiswa Islam (UKMI) Ar-Rahman yang sangat giat dalam 

pembinaan kader-kadernya. 

Skripsi ini berawal dari pengamatan penulis terhadap aktivitas teman-

teman dalam Lembaga Dakwah Kampus. Dimana penulis sendiri merupakan 

seorang kader UKMI Ar-Rahman. Dalam pengamatan penulis, mereka selalu 

menerapkan pendidikan Islam di luar jam perkuliahan untuk mempelajari ilmu 

agama dan menambah pengetahuan syar’i mereka. Ini terlihat dalam kegiatan 

halaqah yang dilakukan di masjid Baiturrahman UNIMED. 

Karena itu penulis berusaha mengangkat kegiatan sosial organisasi ini 

dalam bentuk pendidikan Islam non-formal. Ini merupakan bentuk apresiasi 

penulis terhadap kegiatan pendidikan Islam yang dilakukan oleh kelompok-

kelompok tersebut. Dengan demikian tema yang penulis angkat dalam skripsi ini 

dapat dikatakan sebagai bentuk apresiasi penulis terhadap aktivitas pengkaderan 

yang dilakukan di kelompok tersebut terutama di UKMI Ar-Rahman UNIMED. 

Akhirnya, penulis patut mengucapkan terima kasih kepada pembimbing 

skripsi penulis (Dra. Lukitaningsih, M.Hum) dan pembimbing akademik penulis 

(Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si) atas dukungan, kesabaran dan ketelitian 

dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 



 Dalam kesempatan baik ini, tidak lupa juga penulis ucapkan kepada 

almamater yang telah memberi kesempatan menimba ilmu sehingga penulis dapat 

melakukan pengembaraan intelektual dan spiritual. Ucapan terima kasih penulis 

berikan kepada: 

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

dan staf-stafnya Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, dan Pembantu 

Rektor III. 

2. Seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Dr. H. Restu, M.S 

selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, dan staf-stafnya Pembantu Dekan I, 

Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III. 

3. Seluruh keluarga besar Jurusan Pendidikan Sejarah, Ketua Jurusan 

Pendidikan Sejarah Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum dan Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si serta seluruh 

pegawai yang ada di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

4. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah banyak memberi Ilmu 

dan sabar selama mendidik kami para mahasiswanya. 

5. Seluruh civitas akademika terutama seluruh teman-teman Ekstensi’09 yang 

tidak dapat saya sebutkan namanya satu-satu. 

6. Seluruh keluarga saya, ayahanda alm. Muhammad Sofyan dan ibunda 

Rosidah. Berkat jerih payah dan keteladanan ibunda, ananda dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

7. Terima kasih kepada adik saya Fhadli yang masih duduk dibangku SMA 

dan sedang mengejar cita-cita. Tak lupa kepada nenek yang selalu 

mendukung saya dalam doa dan biaya serta sedang menunggu saya wisuda 

di hari-hari tuanya. 

8. Seluruh keluarga besar UKMI Ar-Rahman Universitas Negeri Medan. 

Saudara Jumaidi sebagai Ketua Umum UKMI Ar-Rahman, Saudara Ridho 

Erwinsyah sebagai Koordinator Rekrutmen dan Pembinaan Kader (RPK) 

UKMI Ar-Rahman dan Akhirul Febri sebagai Koordinator Syiar Islam dan 

Pelayanan Kampus (SPK) UKMI Ar-Rahman. Tak lupa pula kepada 

Khairul Anwar (Sekretaris Umum UKMI Ar-Rahman) yang telah banyak 



memberi dokumen-dokumen yang relevan. Terima kasih atas bantuannya 

sehinggi skripsi ini dapat terselesaikan 

9. Ketua Pusat Komunikasi Daerah Forum Solidaritas Lembaga Dakwah 

Kampus Sumatera Utara (PUSKOMDA FSLDK SUMUT), Saudara Iqbal 

Abdillah yang telah memberikan referensi yang sangat bermanfaat dalam 

menghimpun informasi penulisan skripsi ini. 

10. Seluruh teman-teman BKMK Masjid Baiturrahman UNIMED terkhusus 

kepada Koordinator Aula Masjid Saudara Tulus Priharja Rambe yang telah 

memberikan informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis mengenai 

informasi seputar masjid kampus. 

11. Teman-teman di Senat Mahasiswa (SEMA), Senat Mahasiswa Fakultas 

(SEMAF), Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF), Himpunan 

Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pend. Sejarah, dan Forum Solidaritas Muslim 

Sejarah (FSMS) yang banyak memberikan inspirasi kepada saya.  

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

dan pembaca semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya 

mohon ampun atas segala kesilapan selama proses penulisan skripsi ini. 

  

 Medan, 9 November 2013 

 

   Penulis 

 


