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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala berkat dan rahmat-Nya yang tak terhingga berupa kesehatan serta 

kemampuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran 

Thareqat Naqsyabandiah Dalam Kehidupan Sosial, Politik Dan Ekonomi 

Masyarakat Besilam (1883-1946)” 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini masih terdapat 

banyak sekali kekurangan, baik dari segi isi maupun dalam penyajian, mengingat 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. Oleh sebab itu, dengan 

kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan sumbangan saran yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan skripsi. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini penulis tentu tidak sendiri. Penulis mendapat 

banyak bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil.  Maka dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

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

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan FIS Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

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

Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu lister Eva Simangunsong, S.Pd, M.A sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah terima kasih atas kemudahan yang ibu berikan kepada penulis sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan motivasi, kritik dan saran terhadap proses penulisan skripsi. 

Terima kasih juga atas kesabaran, dan bantuan yang Ibu berikan kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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7. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik 

penulis sekaligus Dosen Penguji Utama yang membimbing penulis dari awal 

perkuliahan hingga saat ini, terima kasih untuk bekal ilmu dan arahan serta 

segala bantuan yang bapak berikan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Dosen Pengajar dan Juga Dosen 

penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi. 

9. Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum,. Msi selaku Dosen Pengajar dan juga 

Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi. 

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah yang telah membimbing 

penulis selama proses perkuliahan. 

11. Ibu dan staf pegawai yang telah memberikan kesempatan bagi penulis 

melaksanakan penelitian di tempat tersebut. 

12. Bapak dan staf pegawai kantor Kecamatan Padang Tualang yang telah 

memberikan kesempatan bagi penulis melaksanakan penelitian ditempat tersebut. 

13. Orang tua tercinta Ibunda Yusmanidar dan Ayahanda Herianto, terima kasih atas 

kasih sayangnya berupa do’a dan dorongan serta bimbingan dan bantuan moril 

maupun materil, sehingga dapat memotivasi penulis dalam menyelesaikan masa 

pendidikan sampai saat ini. 

14. Terimah kasih kepada abang tersayang Muhammad Ya’kub yang telah 

memberikan doa dan motivasi yang tidak ada hentinya kepada penulis dalam 

menyelesaikan masa pendidikan saat ini. 

15. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis terutama para pemain Formalitas 

CF M. firdaus Nst, yusrizal Al Fais, Yudi ,Irfani, Riski Setyoso, Arif Rahman, 

Fandi Fahreza, Dani, Jais, Ilham Khairi, Ageng Arma Triwa, Fikar, Dhino 

Sahputra serta sahabat perjuangan stambuk 2013 Galang, Bastian, Joy, Daniel, 

Doni, Andreas, Lewis, Ficri, Isan Maknyak, Fajar, Vi’i, Sandro Dan Lain-lain 

yang selalu ada dan telah memberikan motivasi kepada penulis dan memberi 

dukungan serta semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan waktu yang diharapkan. 
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16. Terimah kasih kepada teman-teman seperjuangan satu pembimbing skripsi 

Ferdinand Galang Silaban, Vi’i Sitompul, Fajar Fahmi, Jusuf Bhaktiar 

Nainggolan, Daud  yang telah banyak memberikan dukungan serta semangat bagi 

penulis. 

17. Kepada sahabat-sahabat kos 102 Suluh, M Zulfikar, Dhino Sahputra, terima 

kasih atas dukungan dan motivasi yang telah banyak diberikan oleh penulis. 

18. Terima kasih kepada Ismi Nurjannah yang telah memberikan semangat dan doa 

serta dukungan yang telah banyak diberikan oleh penulis. 

19. Untuk seluruh stambuk 2013 Pendidikan Sejarah, terima kasih atas kebersamaan 

kita guna mewujudkan pendidik yang cinta akan sejarah. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, 

khususnya bagi dunia pendidikan sejarah serta bagi siapa yang membacanya. 
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