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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

kasih dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik yang berjudul: “Perkembangan Agama Islam di Pakpak 

Bharat”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Medan. 

Dalam melaksanakan penelitian maupun penulisan ini, penulis banyak 

mendapatkan dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Medan. 

2. Dra. Nurmala Berutu, M.Pd Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

4. Ibu Dr.Ida Liana Tanjung M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah dan Ibu Lister Eva Simangunsong S.Pd, MA  selaku Sekretaris 

Jurusan Pendidikan Sejarah.  

5. Bapak Tappil Rambe S.Pd, M.Si  selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan, 

kritik, pemikiran dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 
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ini dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua 

kebaikan Bapak. 

6. Bapak Drs.Ponirin  M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik dan penguji 

penulis yang banyak memberikan saran dan masukan  kepada penulis. 

Penulis mengucapkan terimakasih atas kebaikan dan bimbingannya. 

7. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si  selaku Dosen Penguji Utama yang 

telah memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Pristi Suhendro, S.Hum, M.Si selaku Dosen Penguji bebas yang 

telah memberikan pemikiran dan saran sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini.  

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah serta 

administrasi di Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED yang telah berbagi 

ilmu melalui proses belajar mengajar selama beberapa tahun ini. Penulis 

ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan Bapak/Ibu semua. 

10. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta: Osmar Tampubolon  dan  

Derliana  Sinaga. Terima kasih atas doa, harapan, dukungan, bimbingan, 

biaya, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini. 

Harapan dan doa penulis semoga sehat selalu, diberi umur yang panjang 

agar kelak kami anak-anak mama dan papa bisa membalas semua 

kebaikan, kasih sayang mama dan papa walau takkan bisa terbalaskan.  

11. Kepada adik-adikku  tersayang: Trinanda Tampubolon, Merisya  

Tampubolon, Johan Parningotan Tampubolon dan Rijal Andronius 
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Tampubolon yang telah memberi doa dan semangat serta motivasi pada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan penyususnan skripsi ini.  

12. Kepada keluarga penulis  oppung, tulang, uda, tante, bou, mak tua, pak 

tua, yang tidak bisa penulis sabutkan namanya satu per satu terimakasih 

buat dukungan dan bantuannya kepada penulis selama ini,terimakasih buat 

doa-doa dan motivasi yang selalu kalian berikan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. 

13. Terimakasih Kepada Sahabat-sahabat penulis Nurma Sihotang, Nopa 

Delima Panjaitan, Iyeyen Pakpahan, Chusnul Khotimah Pohan, Novitaria 

Sitepu, Nelli Sihombing, Lusiana Tampubolon  yang telah memberikan 

dukungan dan selalu memberikan semangat kepada penulis dan juga 

terimakasih buat kebersamaan yang sudah kita lalui, semoga persahabatan 

kita lanjut sampai tua nanti. Amin.  

14. Terimakasih kepada teman hidup, teman curhat, dan teman seperjuangan 

dalam suka dan duka Dedek Gunawan Siregar. Terimakasih buat 

kesetiaan, motivasi, dan pengorbanannya dalam segala hal yang penulis 

butuhkan selama proses penelitian sampai menulis skripsi ini. Semoga apa 

yang dicita-citakan untuk membahagiakan keluarga dapat tercapai. 

15. Terimakasih juga kepada teman-teman sekelas penulis  A Reg 2013 buat 

waktu dan kebersamaan yang sudah kita lalui, suka dan duka kita lalui 

bersama-sama selama 4 tahun.  

16. Terimakasih kepada Kak Septy Padang dan keluarga yang telah 

memberikan penulis tempat selama melaksanakan penelitian di Pakpak 
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Bharat. Terkhusus kepada ka Septy Padang dan Bang Surung Solin yang 

sudah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian. Semoga Tuhan 

Yang Maha Esa membalas kebaikan kakak dan abang, tercapai apa yang 

sedang di perjuangkan saat ini, Amin. 

17.  Kepada teman Kos Tempuling,  Ibu Tinambunan dan Bapak Tinambunan 

yang selalu mendukung penulis dalam doa untuk penyelesaian penyusunan 

skripsi ini. Bang Jonatal Tinambunan, Remini Simanjuntak, Pudun 

Manalu, Reni Sibagariang, Riris Pakpahan, Monika Sinaga yang sudah 

mendukung dalam doa, memberikan motivasi dan memberikan perhatian 

bagi penulis dalam menyusun Skripsi ini. Buat kak Eva Purba dan Bang 

Michael Hutajulu terimakasih juga buat dukungan dalam doa dalam 

penulisan skripsi ini. Tuhan memberkati. 

18. Kepada teman seperjuangan seminar proposal Ridho Saragih, Santoso, dan 

Irfan Sitepu yang selalu mendukung dan memberikan dorongan kepada 

penulis. Terimakasih juga buat kebersamaan yang sudah kita lalui 

bersama-sama.  

19. Terima kasih Kepada  Kantor Camat Salak, Badan Pusat Statistik 

Kab.Pakpak Bharat dan Kementerian Agama Kab.Pakpak Bharat yang 

telah membantu dalam memberikan izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian di Pakpak Bharat dan telah memberikan informasi yang 

diperlukan penulis dalam penelitian ini. Terkhusus buat Bapak dan Ibu 

yang bekerja di Kantor camat Salak pelayanannya sangat bagus.  
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20. Terima kasih juga penulis ucapkan Kepada seluruh informan penulis 

Bapak  Pandapotan Solin,  Bapak Abdul Zainal Arifin Berutu, Bapak 

Mansehat Manik dan Bapak Rizwan Gaza, yang sangat  berjasa karena 

telah bersedia memberikan informasi yang membantu penulis dalam 

menyelesaikan tulisan ini.  

21. Terkhusus terima kasih buat almarhum oppung penulis St.R.Sinaga yang 

semasa hidupnya selalu memberi dukungan, motivasi dan selalu membawa 

penulis dalam doanya. Maaf penulis belum bisa menunjukkan yang terbaik 

semasa hidup oppung. Semoga tenang di sisi kanan Tuhan.    

Skripsi ini bisa terselesaikan berkat doa, dukungan, dan bantuan dari 

semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu penulis 

ucapkan banyak terima kasih. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah 

penulis terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terimakasih. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya. Akhir kata semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran dalam dunia pendidikan. 

Medan,   Oktober 2017 
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