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KATA PENGANTAR 

Pertama sekali peneliti mengucapkan  puji syukur kepada Tuhan atas kasih 

dan karuniaNya serta segala berkat yang setiap hari diberikan,  sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala hal yang dihadapi di 

lapangan, peneliti menyadari bahwa bukan karena kemampuan peneliti semata, 

namun karena pertolongan dari banyak pihak yang terkait. Adapun penulisan 

skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan. 

 Skripsi ini berjudul “ Peranan Yayasan Perguruan Taman Islam 

(Raudhautul Islamiyah (RIS)) terhadap pendidikan pada masa kolonial Belanda 

tahun 1935 - 1942”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik moril, 

waktu maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini. Teristimewa penulis menyampaikan segala syukur dan terimakasih atas 

dukungan yang di berikan oleh orang tua saya T. Togatorop dan B. Saragih  

dengan kasih yang tanpa syarat yang diberikan telah mendukung penulis 

menyelesaikan skripsi ini, Secara khusus juga penulis mengucapkan terimakasih 

setulusnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor  Universitas Negeri 

Medan (UNIMED) . 
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2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs.Yushar Tanjung, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah  

4. Bapak Syahrul Nizar, S.Hum, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

5. Bapak Pristi Suhendro, S.Hum, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah meluangkan waktu dan tenaga bahkan pemikirannya untuk 

memberikan bimbingan, arahan, sejak awal sampai selesainya penulisan 

skripsi ini, saya mengucapkan dengan segela hormat dan tulus hati 

mengucapkan terimakasih atas bimbinban yang telah peneliti peroleh. 

6. Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) dan 

selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan 

serta saran-saran terhadap Skripsi penulis agar Skripsi ini lebih baik lagi.  

7. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si, selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran terhadap Skripsi penulis serta menolong 

penulis untuk tetap semangat menyelesaikan Skripsi ini.  

8. Ibu Dr. Hidayat, M.Si, selaku dosen pemberi saran dan penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran kepada penulis agar Skripsi ini lebih baik 

lagi. 

9. Bapak dan Ibu Staf Pengajar di Jurusan Pendidikan Sejarah, yang telah 

memberikan bekal ilmu yang sangat berlimpah bagi penulis selama belajar  



iv 

 

10. Terkhusus juga peneliti mengucapkan terimaksih yang sebesar – besarnya  

untuk ibu Dra. Flores Tanjung, M.A yang telah memberikan saran dan 

dukungan bagi penulis di Jurusan Pendidikan Sejarah Unimed. 

11. Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih keluarga peneliti, Bapak T. 

Togatorop dan Ibu B. Saragih. Terimakasih selama ini memberikan 

dukungan dengan tulus, dan memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk menempuh perkuliahan serta selalu mendoakan dan memberi 

semangat. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak tersayang 

M. Junita Togatorop dan adik – adik tercinta Deddy Muliadi Togatorop 

dan Deasy martauli Togatorop atas dukungan sehingga skripsi ini dapat 

saya selesaikan. 

12. Bapak Julkarni yang telah mendukung penelitian ini dan mberikan sumber 

– sumber yang penulis perlukan. 

13. Kepada bapak Budiman Islamil yang telah memberikan saran dan 

dukungan yang tulus kepada peneliti. 

14. Bapak dan Ibu Narasumber yang telah memberikan banyak Informasi 

kepada penulis sehingga penulis mendapatkan data-data yang diperlukan, 

Bapak Zulfikar, Khamarudin Pulungan dan Buk Hamidah. 

15. Teman-teman terbaikku Ekstensi  2012 yang tidak dapat peneliti sebutkan 

satu persatu selalu memberikan kesan dan pesan luar biasa. Teman-teman 

seperjuangan PPLT SMK Negeri Karya Serdang Lubuk Pakam yang 

selalu memberi semangat dan kenangan kebersamaan kita selama tiga 

bulan tinggal dalam satu atap yang sama tidak akan terlupakan. 
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16. Teman-teman pelayanan di UKMKP UP FIS, untuk koordinasi Joyful 

(Gembira, Resky, Rahel, Okberima, Samuel, Pardiman, Endang dan 

rejeky) terimakasi untuk doa- doaknya, terkhusus juga kepada K’ Debora 

yang selalu mendukung dan tempat sharing peneliti. 

17. Adik – adik kelompok yang mendukung dengan sepenuh hati (sious small 

group : Rahotni, camellia, Irma, Febri, Erwindo, Sartika, dan Dodor untuk 

Sahabat Small Group : Anita dan Firda). 

18. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu 

yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan perkuliahan ini. 

Penulis sangat menyadari masih sangat banyak kekurangan dari segi isi 

maupun dari tata bahasa dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan 

skripsi ini. Harapan yang terbesar bagi penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

masyarakat terkhusus dunia pendidikan yang ingin belajar dari sejarah 

pendidikan. 

 

     Medan,  08 Agustus 2016  

  Penulis  

  

Haryati Togatorop 
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