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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa karena 

kasih setianya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik 

yang berjudul “Perkembangan Agama Islam Di Pulau Samosir (1954-

2014)” 

Penulisan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh setiap mahasiswa guna menyelesaikan perkuliahan sehingga 

dapat menyandang gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Negeri Medan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari sempurna baik dari segi isi dalam hal penyajian maupun teknik 

penulisan karena keterbatasan tertentu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena 

itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan sumbangan saran 

yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari betapa besar dukungan 

moral, material, waktu, dan tenaga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada :  

 

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan menjadi tempat curahan 

penulis untuk meminta pertolongan dari semua permasalahan. Penulis 

sadar bahwa berkat pernyertaanNya lah, maka skripsi ini dapat 

diselesaikan (Terimakasih Tuhan). 

2. Teristimewa terhadap kedua orangtua saya, Ayahanda St. A. Sitohang 

dan Ibunda tercinta R. Siregar yang telah mengajarkan arti hidup yang 

tiada lelah, mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta 

memberikan yang terbaik berupa moril dan materil sehingga penulis 

dapat menyelesaikan studi dengan baik. Serta keluarga besar dari Pdt. 

M. Sitohang (+) / Br. M. Sinaga dan keluarga besar St. J. Siregar (+) / 

Br. R. Sihotang. 

3. Bapak Prof. Ibnu Hajar Damanik, M.Pd selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. Restu M.Si, selaku Dekan dan seluruh citivas akademik 

Fakultas Ilmu Sosial UNIMED 
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5. Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku sebagai dosen Pembimbing Skripsi, 

yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, serta memberikan 

motivasi pada penulis untuk lebih baik lagi. 

6. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku  Dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus Dosen Ahli Pembanding utama, yang telah banyak 

memberikan  bimbingan dan dorongan kepada penulis selama mengikuti 

perkuliahan di Jurusan Pendidikan Sejarah dan hingga Penulisan Skripsi 

ini selalu memberikan arahan dan bimbingan bagi Penulis. Terimakasih 

atas dukungan dan waktunya untuk membimbing penulis selama 

perkuliahan. Semua ilmu yang Ibu beri pada saya akan saya ingat dan 

akan saya teruskan kepada generasi selanjutnya.  

7. Bapak Drs. Ponirin, M.Si  selaku  Dosen Ahli Pembanding Utama 

skripsi penulis yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan 

masukan yang membangun pengetahuan dan semangat bagi penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga selaku Ketua Jurusan yang 

selalu memperlancar segala berkas administrasi selama perkuliahan.  

8. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd   selaku Dosen Pembanding Bebas 

yang sudah banyak juga memberikan masukan dan saran bagi penulis 

agar penulisan skripsi ini baik dan selesai dengan nilai yang baik. 

Dengan kelembutan Bapak mengajarkan saya sehingga saya mampu 

menyelesaikan skripsi ini.  

9. Seluruh Dosen-dosen dan Staf administrasi di Jurusan Pendidikan 

Sejarah, terimakasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah 

kalian berikan kepada penulis, selaku mahasiswa di Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

10. Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan juga kepada Itoku 

tercinta Marulina Sitohang, dan Lauren Ratna Sari Sitohang, dan juga 

Anggiku Ferdinan Sitohang selama ini telah banyak membantu dalam 

segala hal dan memberi perhatian serta sumber motivasi bagi penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. 

Seperti harapan kita, semoga kita kelak menjadi orang sukses yang 

mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga kita. 

11. Terimakasih banyak penulis ucapkan secara khusus kepada Rio Sirait 

S.Pd, Nelly. M Sinaga S.Pd, Jarahman Tumangger S.Pd, Fatwa S.Pd, 

Maria Iin Nova S.Pd, Hesri S.Pd, Budi, Boy, Yosep, Morris, Rizky 

Parhusip, Radius Silaban, serta kawan yang tidak dapat disebutkan satu 

per satu. Terimakasih buat kebersamaan kita selama ini, canda-tawa, 

tangis dan bahagia, hampir semua telah kita lalui bersama. Salam ridu 

buat kalian semua dan semoga kita sama-sama sukses di kemudian hari. 
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12. Terimakasih buat teman-teman seperjuangan kelas A REGULER 

Stambuk 2010. Yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Terima kasih atas segala pengalaman yang telah kita alami bersama-

sama selama kita menjalani perkuliahan dan semua pengalaman yang 

kita alami takkan pernah terlupakan. Sukses buat kita semua. 

13. Terimakasih juga penulis ucapkan buat sahabat IMKRIS atas 

kekeluargaan kita serta kebersamaan kita selama ini 

14. Terimakasih penulis ucapkan buat PANSER FC atas  kerbersamaan kita 

selama ini. Sebagai teman curhat, teman jalan-jalan, teman tertawa, dan 

sebagai sahabat dan sebagai teman bermain bola. Semoga dengan apa 

yang pernah kita raih bersama dapat menjadi berkah buat kita masing-

masing dan salam kompak selalu, sukses buat kita semua, GBU.  

15. Terimakasih untuk teman-teman satu Kost (Kost 18)  yang sudah 

berpartisipasi dengan memberi dukungan serta semangat “megaloman” 

bagi Penulis Arif Henok Sinurat, Jeffri Purba, Andre, Bulang Damanik/ 

br. Barus, Cifo Sinaga, Dotman S.Pd, Daniel Gokma Parsaulian Siregar, 

Delfi, Junika, Wawan, Julita, dan juga Lambertus Tamba S.Pd. semoga 

kelak kita sukses sesuai apa yang kita harapkan. 

16. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Abangda H. Situmorang/ br. 

Nainggolan yang banyak memberi pejaran serta pengalaman hidup 

dalam bermasyarakat. Serta buat kawan-kawan anak Kost 14 Toba nauli. 

Rasa kekeluargaan dan kekompakan yang telah di bina kiranya dapat 

mempermudah kita semua dalam menggapai cita-cita kita yang cerah di 

kemudian hari. 

17. Terimakasih juga buat Pranata Sinaga yang banyak meluangkan waktu 

untuk memberikan motivasi serta Doanya kepada penulis dalam 

penyelesaian Skripsi ini. 

18.  Terimakasih buat kawan-kawan PPL-T SMA N 1 Air Putih Batubara 

Ardi landong Lubis, Andriko Sitompul S.Pd , Hari Asmida Ritonga 

S.Pd, Rolan Siregar, dll . Kalian adalah keluarga kecil yang pernah 

menghiasi hidupku dengan memberi pelajaran yang sangat berharga 

tentang kehidupan. Terimakasih semuanya. 

19. Terimakasih juga buat keluarga besar SMA N 1 Air Putih, baik guru 

maupun siswa. Yang pernah memberikan pelajaran hidup buat penulis 

dalam pengabdian menjadi seorang guru. 

20. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Pemerintah Kab. Samosir dan 

juga buat seluruh narasumber atas waktu yang diberikan agar 

terselesainya skripsi ini dengan baik. 

21. Dan semuanya yang telah membantu saya terimakasih. 
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Skripsi ini bisa terselaikan berkat bantuan dan doa anda semua. Dan penulis 

minta maaf yang sedalamnya kepada teman-teman dan pihak yang tidak bisa 

sebutkan satu-persatu namanya atas kesalan yang penulis lakukan. Akhir kata 

penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi 

semua pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medan,        Maret 2015 

 

Agustinus L.G. Sitohang 

NIM    : 3103121002 

 


