
ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dimana, 

atas rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: 

“Sejarah Pendidikan Di Kota Padangsidimpuan Tapanuli Selatan”. Shalawat 

berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan besar Rasullullah Muhammad 

SAW, yang mana syafaatnya di harapkan di yaumul mahsyar kelak. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari sempurna, baik isi , teknik penelitian, maupun nilai ilmiahnya, mengingat 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, dengan segala 

kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritikan. Maka dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih  serta pengharapan yang 

sebesar-besarnya kepada: 

 Ayahanda tercinta Ir.Syahrizal dan  Ibunda tercinta Yusnita yang mendidik 

dan membesarkan penulis. Dengan rasa hormat yang paling dalam penulis 

mengucapkan terima kasih karena telah banyak berkorban untuk penulis 

dan memberikan doa,semangat serta bantuan materi dan spiritual sehingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.    

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

Medan. 
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 Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

UNIMED beserta stafnya.  

  Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah. 

  Ibu Lister Eva Simangunsong, S.Pd, MA selaku sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah. 

 Bapak Drs.Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, 

sekaligus sebagai Ayah di kampus,  penulis mengucapkan terima kasih 

atas masukan dan kemudahan yang telah bapak berikan kepada penulis 

mulai dari proses penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi.  

 Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

penguji yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi peneliti selama 

masa perkuliahan.  

 Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku penguji yang telah banyak 

memberi masukan dengan jelas dan sangat mudah dimengerti untuk 

penulis.  

 Bapak Ricu Sidik,M.Pd selaku Dosen penguji atau pembanding bebas 

yang telah banyak memberi masukan dan banyak memberi inspirasi bagi 

penulis. 

 Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Pendidkan Sejarah Fakultas 

Ilmu Sosial UNIMED.  

 Bapak Drs. M.Yusar Nasution, selaku tokoh pendidikan di Kota 

Padangsidimpuan dan Informan yang sangat banyak memberi Informasi , 
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saran, pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

 Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan beserta stafnya yang 

telah banyak membantu penulis dalam segala informasi yang penulis 

butuhkan.  

 Alm. Kakek tersayang Amiruddin Lubis, Nek Jum, Tante Meiliya Lubis 

S.pd , Om Yasser , Om Fadhil , Kakakku Rara, Bunde Erni, Adekku Fitri 

Nasution terimasih penulis ucapkan atas doa, kasih sayang, semangat, 

motivasi yang tiada henti penulis dapatkan selama kuliah di Medan selama 

kurang lebih 4 tahun.  

 Untuk Abangda Ivan Adian Rahman, dengan rasa kasih dan sayang 

penulis ucapkan terimakasih telah menjadi orang yang paling setia, yang 

tidak pernah meninggalkan penulis, yang selalu memberikan motivasi , 

semangat serta dukungan penuh  kepada penulis dan selalu menemani 

penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Untuk El dan Al , adik-adik penghibur lara dikala penulis sedang resah 

selama penulisan skripsi, terimakasih telah menjadi obat lelah untuk 

penulis. 

 Untuk sahabat-sahabatku Devita Sidabutar, Eka Putri Miranda, 

Habriansyah, Novia Maya Sari, Ayu Astuti, Karimatunnisa Lubis, Hilda 

Mutiara Ayu , Dewi Puspita Sari, Mhd Firdaus Nst, Hendrajid, Bastian 

Sitorus yang selalu menemani penulis saat penulis susah dan senang, yang 
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selalu memberi semangat, yang selalu menjadi bagian dari hari-hari 

penulis ,yang telah bersama kurang lebih selama 4 tahun di UNIMED. 

 Untuk seluruh kawan-kawan seperjuangan di Kelas Reguler B 2013 yang 

telah banyak memberi kenangan-kenangan indah selama kurang lebih 4 

tahun yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu , sukses untuk kita 

semua kawan, amin. 

 Untuk kawan seperjuangan anak PS Ayah Yushar terkhusus kepada Rio 

Bacin, Ayu Emelia ,Paidah Lubis, Rebecca, dan lain-lain , terimakasih 

telah memberi support, dan kekuatan ketika kita sama-sama lagi 

menjalankan bimbingan dengan bapak. 

 Untuk Desy Amelia Pakpahan penulis ucapkan terimakasih kerena telah 

setia menemani penulis selama penelitian di Padangsidimpuan. 

 Kepada Zurhaidah Lubis yang telah menjadi sahabat sejak duduk di SMP 

hingga sekarang, terimakasih telah banyak memberi semangat dan 

motivasi. 

 Kepada Bu Ijah, ibu kedua untukku. Terimakasih selalu mendo’akan 

penulis untuk meraih kesuksesan. Terimakasih sudah merawat dan 

menjaga penulis sejak SD sampai sekarang penulis dapat meraih gelar 

sarjana. 

 Tidak lupa juga kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan 

satu persatu dalam tulisan singkat ini, yang mana telah memberikan 

dukungan, waktu dan doa sehingga skripsi ini terselesaikan.  
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Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 

terima kasih, penulis meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi yang 

membacanya, khususnya di wilayah Fakultas Ilmu Sosial.  

 

 

        Medan,     Juli 2017  

Penulis  

 

Tanisya 
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