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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala, karena atas

berkah dan rahmat-Nya lah, maka penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul

“PERKEMBANGAN KERAJAAN PAGARUYUNG DI LUHAK TANAH DATAR,

SUMATERA BARAT (1349-1809)”. Tak lupa shalawat dan salam tetap tercurahkan

kepada junjunganku Nabi Besar Muhammad Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa sallam,

beserta sahabat, dan generasi pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan ini mengenai perkembangan Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat

dimulai pada tahun 1349 sampai dengan 1809. Dalam penulisan ini penulis melakukan

studi dengan dua metode, yakni melalui Research Library atau juga kepustakaan dan

juga metode Field Research atau penelitian lapangan. yang mana dalam kedua metode

ini, penulis mengumpulkan data-data dari literatur-literatur berupa buku-buku dan juga

mewawancarai secara mendalam orang-orang yang dapat memberikan informasi atau

dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selama proses

penelitian dan pengumpulan data, penulis juga menghadapi tantangan yang berat,

dikarenakan luasnya cakupan penelitian serta sedikit sekali informasi mengenai hal yang

penulis teliti, akan tetapi berkat doa yang tulus, ditambah niat yang baik, serta didorong

oleh kemauan yang kuat dan usaha yang gigih, akhirnya penulis dapat melalui itu semua

dengan sangat baik dan menjadikan pengalaman-pengalaman yang tidak enak tersebut

sebagai pelajaran, sesuai dengan kata pepatah “dimana ada kemauan pasti selalu ada

jalan”. Ada banyak sekali pihak yang terlibat dalam pengerjaan ini, akan tetapi kalau

disebutkan satu persatu namanya rasanya tidak mungkin, dikarenakan terbatasnya

halaman, akan tetapi ada orang-orang yang menurut penulis sangat berpengaruh dalam

penulisan ini, yang rasanya tanpa mereka penulisan ini tidaklah memungkinkan. Maka

pada kesempatan ini dengan segenap ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih

kepada :

1. Kepada bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.si selaku Rektor Universitas Negeri

Medan.

2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial, bapak Dr. H. Restu, M.S beserta seluruh staffnya.

3. Kepada ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku ketua jurusan Pendidikan Sejarah.

4. Kepada ibu Dra. Hafnita Lubis selaku sekertaris jurusan.

5. Kepada bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing

serta mengoreksi tulisan ini. Penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya saya



iii

tujukan kepada beliau yang telah memberi masukan-masukan yang sangat penting

selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir. Tentu tanpa jasa-jasa dari

beliau penulisan skripsi ini tidaklah memungkinkan.

6. Kepada bapak Pristi Suhendro, S.Hum, M.Si yang juga pernah menjadi dosen

pembimbing akademik penulis, juga menjadi dosen penguji penulis yang telah

mengoreksi serta memberi masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis.

7. Kepada bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan

masukan yang penting dan bermanfaat dalam penulisan ini.

8. Kepada ibu Dra. Flores Tanjung, M. A selaku dosen penguji, yang sudah memberikan

masukan yang penting dan bermanfaat dalam penulisan ini.

9. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahandaku Machrizal, B.Sc dan Ibundaku Dra. Elni

Evita. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya tiada terkira saya tujukan

kepada mereka. Karena mereka yang dengan kesabaran dan penuh kasih sayang, serta

pengertian yang mendalam telah memberi dukungan kepada penulis untuk

menyelesaikan tulisan ini, tanpa bantuan dan kehadiran mereka tentu saya tidak bisa

menyelesaikan penulisan ini. Saya persembahkan tanda mata ini untuk mereka.

10. Kepada kedua adikku tersayang Muhammad Arief Rachmadsyah dan Elfany Rizqi

Syahputri, yang sudah banyak mengalah, serta memberikan kehangatan keluarga yang

mana hal itu telah mendorong penulis dapat menyelesaikan pendidikan S.1 ini,

terimakasih banyak atas semua kesabarannya.

11. Kepada Kakek-Nenekku Alm. Adnan Ilyas dan Hj. Anizar, Alm. Muchtar dan Alm. Hj

Raminah. Kepada Bundaku Emnalizar S.pd dan Om Feri yang mana telah membantuku

dan menemani dalam meneliti ke Sumatera Barat. Kepada Makwo Tinit dan Makwo Ina

yang telah banyak memberi bantuan kepada ku saat meneliti di Sumatera Barat terutama

tempat menginap, Kepada Om Muardi yang telah banyak memberikan bantuan-bantuan

serta ilmu-ilmu Arkeologi yang sangat bermanfaat selama penulis berada di Sumatera

Barat, kepada Bang Dayat beserta Istri yang telah banyak membantu dalam pengurusan

izin penelitian, Kepada Pak Karnain, Datuk Rangkayo Baso, Mak Katik, dan Pak

Yunizar yang telah banyak sekali membantu baik berupa informasi dan masukan maupun

penginapan selama penulis berada di sana. Kepada Tari yang mana juga telah banyak

membantu saat meneliti di Sumatera Barat. Kepada Om Adi dan Kak Pida, juga Om

Agus dan Bu Yun. Kepada saudara saudaraku Kak Putri, Kak Liza, Kak Devi, Kak Inel,

Bang Kiki, Nanda, Ridha, Nico, Noval, Aldi, Aldo, Rizky, dan Adinda Putri, Sari,

Farhan. Kepada Ibu Arni yang juga telah banyak membantuku. Tak lupa untuk kak
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Mutya, Bang Romi gelar ‘Katik Bagindo’, tim Mutya, Mutma, Didi, Dice, Agung, dan

Hakim.

12. Kepada sahabat-sahabatku yang selalu memberikan bantuan dan masukan kepada

penulis: Alan, Juliansyah ‘Anca’, Rahardian ‘Madian’, Panji, Rozie, Wadah, Ulfa, Syah

Reza Siregar ‘badak’. Anak-anak FU : Hendi, Tata, Ami, Angga, Noman, Isal ‘Black’.

13. Kepada teman-teman, kakak-kakak, dan adik stambukku Hari Hikmah, kak Mulyani

yang juga dengan sabar memberi masukan serta membimbing penulis dalam menulis

skripsi ini, Bang Amrin dengan segala pemikirannya, Bang Ipen yang ganteng dan baik

hati, Juga Bang Pomo dengan ketenangan yang menjadi ciri khasnya. Nur Hikmah atas

bantuannya saat seminar, Warzukni yang juga telah membantu penulis dalam pengerjaan

penulisan proposal, teman-teman PPL SMP N 2 Gebang, temasuk Umi dan Bapak.

Teman-teman duduk di kantin FIS yang akhirnya mereka sidang juga, mereka-mereka ini

adalah, Yasir, Risdam, Armendo, Irfan, Syarif, Agus ‘Black’, Arif, Riza. Dan tak lupa

untuk Tia Anugrah Ginting, yang mau menjadi panitia dan melayani tamu-tamu dan

dosen-dosen saat kami sidang. Juga buat anak Sejarah B Reguler 2009 atas semua

pengalaman yang tak terlupakan.

Semoga Allah Subhanahu Wa ta’ala melimpahkan berkah dan rahmatnya bagi kita

semua. Penulis sangat berharap tulisan ini memberikan manfaat bagi semua pembacanya,

memberi keterangan bagi yang tidak tahu, serta menambah pengetahuan bagi mereka

yang telah tahu. Tak lupa pula, yang mana jika ada kiranya kekhilafan, ataupun salah

perkataan, maupun karena salah pengertian pada penulisan skripsi ini, besarlah harapan

saya akan diberi maaf. Akhir kata saya mengutip suatu kalimat agung yang berbunyi

“Wal tandhur nafsun ma qaddamat li ghad” (“Perhatikan sejarahmu untuk hari esokmu”

(QS 59:18) ).
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