
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Biografi H. Abdullah Musthafa dalam 

Pendidikan Islam di Tapanuli Selatan ( 1955 – 1995 )”.  Penulisan skripsi ini 

merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus diselesaikan untuk 

mendapat gelar Sarjana di Universitas Negeri Medan.  

 Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan 

kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, 

untuk kesempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari berbagai pihak.  

 Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan 

dari berbagai pihak baik secara moral, spritual maupun material sehingga skripsi 

ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti 

mengucapkan terimakasih kepada : 

 Terimakasih kepada bapak Prof. DR Ibnu Hajar Damanik M.Si selaku 

rektor Unimed dan seluruh stafnya.  

 Terimakasih kepada Bapak Dr. Restu, Ms selaku Dekan Fakultas, serta 

Pembantu Dekan I ibu Dra Nurmala Berutu, M.Pd serta semua staf di 

Fakultas Ilmu Sosial. Terima kasih untuk kemudahan yang telah diberikan 

selama proses penyusunan berkas 
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 Terimakasih kepada Bapak Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas kemudahan, bimbingan serta ilmu 

yang bapak berikan kepada saya mulai dari awal hingga penyelesaian 

skripsi ini. 

 Terimakasih kepada Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum, selaku ketua jurusan 

Pendidikan Sejarah. Terimakasih atas kemudahan, bimbingan serta ilmu 

yang ibu berikan kepada saya mulai dari awal hingga penyelesaian skripsi 

ini.  

 Terimakasih kepada Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, MSi selaku Dosen 

Pembimbing Akademik, penguji dan sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah. Terima kasih atas berbagai kemudahan yang ibu berikan kepada 

saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

 Terimakasih kepada Ibu Dra. Flores Tanjung, MA selaku dosen penguji 

utama. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang ibu berikan dalam 

penyempurnaan skripsi ini. 

 Terimakasih kepada Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen penguji. 

Terimakasih atas masukan yang bapak berikan dalam rangka 

penyempurnaan skripsi saya. 

 Terimakasih kepada Seluruh Bapak/Ibu dosen dilingkungan program studi 

Pendidikan sejarah. Terima kasih atas ilmu, bimbingan serta arahan yang 

diberikan selama peneliti mengenyam pendidikan 

 Terimakasih kepada Keluarga yang selalu peneliti cintai dan sayangi 

Bapak Edi Irianto Pohan dan Ibu Nursyamsu Ummi Nasution yang selalu 
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mendoakan, membimbing, mengarahkan dan senantiasa ada untuk 

memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa serta dukungan materi 

yang telah kalian berikan kepada peneliti. 

 Terimakasih kepada Ibu Zahara S.Pd dan Meimunah S.Pdi, atas informasi 

masukan yang Ibu berikan dalam rangka penyempurnaan skripsi saya. 

 Adik ku tersayang Suci Yanti Putri dan Billy Firnanda Putra yang selalu 

mendoakan selama penulisan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih 

banyak dan semoga kelak kita jadi orang sukses sehingga dapat 

membahagiakan ayah sama ibu 

 Kepada sahabat kesayangan peneliti Muhari Bukhari Syafar serta 

Toyyibah Putri. Terima kasih karena dari awal hingga sekarang masih 

tetap menjadi teman yang bisa mendukung, menerima, memaklumi segala 

kekurangan peneliti serta mau berbagai dalam suka dan duka. 

 Kepada teman teman  Ekstensi Sejarah stambuk 2010 yang selalu kita 

singkat dengan “ESJA” seperti : Novia Maslina , Evi Berutu, Rizki Niara, 

Putri Hasanah, Devi Mariana, Sahatma Arefa, Deva, Saulina Octavia, 

Ester P. Aritonang  dan lain - lain. Terimakasih kepada kalian karena telah 

memberikan warna selama hampir 3 tahun ini, saya sangat sayang kalian. 

 Kepada teman teman PPLT SMA N 1 Galang, yaitu : Ester, Mardiana, 

Jannah, Mei dan lain - lain. Terima Kasih atas pertemanan selama 3 bulan 

ini semoga kita semua menjadi orang sukses. 
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 Kepada siswa siswi SMA N. 1 Galang terkhusus kelas X- IPS 1 dan X- 

IPS 2 seperti Sasti, Asnita, Bella, Dea, Mahyar, Leo, Yuni, Pahmi dan lain 

lain. Terima kasih ibu ucapkan kepada kalian karena telah menerima 

kehadiran ibu selama praktek mengajar di sekolah SMA N.1 Galang. 

Semoga kalian kelak menjadi anak - anak yang sukses dan dapat menjadi 

generasi penerus bangsa yang dapat membawa perubahan serta menjadi 

kebanggaan orang tua. 

 Semua narasumber yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan karena tanpa adanaya keterbukaan 

serta kerja sama dengan berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat 

terselesaikan.  

 

 

 Penulis,  Mei 2013 

  

Novi Wulan Sari 

NIM. 3103321040 

 


