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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas 

berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul “Pertumbuhan dan Perkembangan Agama Islam di Sei Kepayang 

Asahan”. Dan do’a beriring salam penulis tidak lupa pula mengirimkan kepada 

junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam 

gelap gulita   ke alam yang terang menderang dari alam kebodohan kealam yang 

berilmu pengetahuan seperti  yang telah kita rasakan saat sekarang ini. 

 Penulisan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh 

gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program studi 

pendidikan sejarah di Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat berjuang sendiri tanpa 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil maupun 

spiritual. Di  kesempatan ini ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada 

pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

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

2. Bapak Dr. H. Restu, MS, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Medan. 

3. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 
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4. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M. Si selaku  Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Hj. Hafnita SD Lubis, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan banyak masukan, waktu dan tenaga kepada 

penulis demi terselesainya skripsi ini. 

6. Ibu Ika Purnama Sari, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang 

telah banyak memberikan dukungan kepada penulis dan telah bersedia 

meluangkan waktunya dalam membimbing penulis selama menjalani 

perkuliahan pada setiap semester hingga selesainya skripsi ini. 

7. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Jurusan  Pendidikan Sejarah, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.  

8. Teristimewa dan dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan 

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua 

penulis, Ayahanda H. Arsyad Manurung dan Ibunda Hj. Rusdah atas 

segala kasih sayang, motivasi, doa, perhatian serta dukungan moril dan 

material yang senantiasa diberikan dengan tulus dan penuh kasih sayang 

kepada penulis. 

9. Kepada seluruh narasumber dalam penelitian penulis yang telah 

memberikan banyak informasi, yaitu Bapak Prof. Ramli Abdul Wahid, 

Bapak Dr. Azhar, Bapak Dr. Ihwan Azhari,  Bapak Drs. Syu’aibun,  

Bapak Abu Shohir, S.Pd.I, dan seluruh narasumber dan pihak yang 

terlibat dalam penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya atas segala informasi yang telah diberikan. 
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10. Kepada pihak kantor Camat Sei Kepayang dan Badan Pusat Statistik Kab. 

Asahan terimakasih atas segala data yang diberikan sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan.  

11. Buat sahabatku Fadlah, Lia, Gadis dan Dayah dan buat seluruh teman-teman 

seperjuanganku Ekstensi Pendidikan Sejarah 2011, serta buat teman-teman 

yang tergabung dalam Community 07 A, dan tidak lupa buat teman-teman 

PPLT SMP N 3 Kisaran 2014 terimakasih untuk segala motivasi dan 

dukungannya.  

   Dan akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas semua 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. 

Semoga  skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sehingga mampu 

memperkaya ilmu pengetahuan. 

 

      Medan,    Desember 2014 

      Penulis, 

 

      Fitri Andriani 
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