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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena 

atas berkat dan rahmatnya dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini dengan Judul Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan 

Islam Di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Kota Medan 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari kata sempurna, baik dari isi, tekhnik penelitian, maupun nilai ilmiahnya, 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh 

sebab itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun untuk lebih baik ke depannya. Maka dalam kesempatan ini, 

peneliti menyampaikan rasa terima kasih serta pengharapan yang sebesar-

besarnya kepada : 

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

Medan. 

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

 Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum dan Ibu Lister Eva, S.Pd, MA selaku 

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah  

 Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi,  

peneliti mengucapkan terima kasih atas masukan dan kemudahan yang 
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telah beliau berikan kepada peneliti mulai dari proses penyusunan 

proposal hingga penyelesaian skripsi. 

 Drs.Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Pembimbing  Akademik dan 

penguji yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi peneliti selama 

masa perkuliahan. 

 Bapak Tappil Rambe,S.Pd, M.Si dan Bapak Syahrul Nizar Saragih, 

M.Hum, MA selaku Dosen penguji atau pembanding bebas yang banyak 

memberi inspirasi dan masukan bagi peneliti. 

 Bapak dan Ibu dosen jurusan di Pendidikan Sejarah serta administrasi di 

Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan yang telah berbagi 

ilmu melalui proses belajar mengajar selama beberapa tahun ini. Penulis 

ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan bapak dan ibu dosen. 

 Orang Tua peneliti yang tercinta, Almarhum Ayahanda tercinta Adatua 

Siregar, dan Ibunda tercinta Sarna Gultom yang telah melahirkan, 

mendidik dan membesarkan peneliti. Karena doa dan restu beliau, peneliti 

sampai menjadi sekarang ini dan sampai pada akhir untuk menyelesaikan 

studi dalam perkuliahan ini. Skripsi ini sengaja saya persembahkan 

sebagai bukti bahwa saya telah menyelesaikan amanat yang Ayah dan Ibu 

berikan kepada anakmu. Kiranya Tuhan yang Maha Esa selalu 

melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada beliau berdua. 

 Dan tak lupa kepada Abang saya Muhammad Anshari Siregar yang selalu 

menjadi penyemangat bagi peneliti agar dapat memberikan yang terbaik. 
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Terima kasih banyak atas semua arahan, dukungan, semangat serta 

motivasi yang abang berikan kepada adik mu ini. 

 Terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Pesantren Ar-Raudlatul 

Hasanah yang telah memberikan kesempatan agar peneliti dapat 

melaksanakan penelitian dan menyelesaikan studi. Mudah-mudahan 

Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah terus menerus berkembang pesat demi 

memajukan pendidikan, khususnya pendidikan Islam bagi anak-anak 

bangsa. 

 Sahabat- sahabat peneliti Rainal Tantawi Siregar, Muhammad Fadli Lubis, 

Muhammad Ridwan, Salman Alfahrisy, Maulidi Hasyim dan kawan-

kawan dari alumni Mts Negeri 2 Medan khususnya kelas IX-8 yang terus 

memeberikan semangat dan Motivasi  

 Sahabat- sahabat seperjuangan peneliti. Irfan Saputra, Lewis Siahaan, 

Andreas Hutauruk, Habibul Ikhsan, Lencar Malau, Terima kasih telah 

melewatkan waktu kebersamaan selama beberapa tahun ini dengan banyak 

memberi motivasi, semangat, saran dan nasehat yang membangun bagi 

peneliti. 

 Terimakasih kepada Abangda Ahmad Fakhri Hutauruk, Imam Mahdi 

Pane, Ahmad Muhajir, Deni Hartanto, Adam Zaky Gultom, dan Abdul 

Muis, serta teman-teman Historical Sumut yang telah memberikan saran 

yang bermanfaat bagi peneliti selama proses penyusunan skripsi. 
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 Teman-teman Alumni Man 2 Model Medan, Firmansyah Putra Lubis, 

Ahmad Arif Ariadiki, Muhamad Abdul Haris dan kawan-kawan alumni 

kelas IPS 2 yang terus memberikan semangat dan motivasi. 

 Teman-teman Reguler A 2013, dan terutama kepada saudara Zainuddin 

Hasibuan yang telah membantu proses penelitian, serta terimakasih 

banyak kepada rekan-rekan Seluruh Stambuk 2013 Pendidikan Sejarah. 

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 

terimakasih, peneliti meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi 

ini bermanfat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi yang membacanya, 

khususnya di wilayah Fakultas Ilmu Sosial. 

 

Medan, Juni 2017 
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