
KATA PENGANTAR 

 Puji & Syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Perkembangan agama 

Islam di Kabupaten Mandailing Natal (1821-1912). Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 

Program Pendidikan Sejarah-Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah 

memberikan bantuan baik saran, kritik, dorongan dengan maksud untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dalam 

kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

 Bapak Drs. H. Restu,M.S, Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta stafnya. 

 Ibu Dra. Lukitaningsih,M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah  dan 

Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk mengarahkan dan 

membantu peneliti sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan. 

 Ibu Dra. Hafnita S.D Lubis,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah dan 

juga sebagai dosen penguji yang telah banyak membantu dan memberikan saran dan 

keritikan terhadab peneliti agar semua berjalan dengan lancar. 

 Bapak Dr. Ichwan Azhari, M.Si selaku Dosen pembimbing Akademik (PA) 

 Ibu Dra. Flores Tanjung selaku Dosen Penguji 

 Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Unimed yang selama ini telah 

banyak memberikan ilmu pengetahuan dan sangat sabar membingbing penulis selama 

perkuliahan. 

 Umak saya Nurkasiah Nasution yang paling tercinta dan almarhum ayah saya Sah 

Minan Lubis yang tidak sempat melihat saya sarjana tapi umak dan ayah telah banyak 

mengorbankan segalanya kepada saya dan mengajarkan saya bangaimana caranya 

menjalani hidup dan mensukurinya, untuk umak dan ayah I LOVE YOU selamanya.  

 Terimakasih juga kepada narasumber-narasumber saya yang telah melancarkan dan 

memudahkan penelitian saya terutama pada bapak pemimpin pesantren 

Mustafawiyah, kepala BAPEDA, kepala Kementerian agama Mandailing Natal, 

kepela desa Purbabaru dan semua yang terlibat 

 Kepada abang Suandi Lubis, dan keluarga,  Kakak Usnani Lubis dan keluarga, abang 

Pausan Lubis, Abag Madi Lubis, dan Adk ku yang bandel Sah yudi Lubis, saya 



sayang kalian semua, terimakasih atas semua dukungan kalian aku tidak akan 

melupakan jasa-jasa kalian semua. 

 Buat sahabat ku siswanto dan halomoan lubis terimakasih telah membantu saya 

melaksanakan penelitian. 

 Sahabat-sahabatku : Dekati zega , Ramces F.sihombing, Rasyid Habibi, Ikhsan 

Batubara, Rio agus saputra, Ika sapinri, Ayu irma putri, Julianita Tanjung, Monatia 

Sari, Reni Lajira, serta semua teman- teman  kelas B Reguler 2010 yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini.  

 Kepada sahabat-sahabat ku Rustam, Herman, Ihsan, Agus salim, Ikhlas Muhardi 

potar dan semua yang mendukung saya. 

 

 Terimakasih atas bantuannya, Semoga Allah SWT melindungi Saudara/I 

semuanya, Amin yarobbal alamin. 
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