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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah 

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

serta kemampuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Peran Raja Sang Naualuh Damanik dalam Perkembangan Agama Islam di 

Kota Pematangsiantar (1901-1913)”. 

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 isi maupun dalam hal penyajian, 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. Oleh sebab 

itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan skripsi. 

Dalam penyelesaian skripsi penulis tentu tidak sendiri. Tetapi penulis 

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

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang tak henti-hentinya memberikan rahmat 

dan ridho-Nya kepada penulis, semoga kelak penulis bisa menjadi hamba 

berilmu yang taat dan patuh pada-Nya. 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si, Bapak Drs. Waston Malau, M.SP dan Ibu 

Dra. Flores Tanjung selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

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

Sejarah Universitas Negeri Medan dan sekaligus Dosen Penguji yang telah 

memberikan masukan dan bimbingan nya dalam penulisan skripsi ini. 
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6. Ibu Lister Eva Simangungsong, S.Pd, M.A sebagai Sekretaris Jurusan 

pendidikan Sejarah terimakasih atas bantuan kemudahan yang Ibu berikan 

dalam pengurusan setiap administrasi penyelesaian skripsi. 

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

banyak memberikan motivasi, kritik dan saran dalam proses penulisan 

skripsi. Terima kasih juga atas kesabaran, dan bantuan yang Mom berikan 

kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan, Terimakasih banyak 

Mom atas segala saran, nasehat dan bimbingan kepada Desri selama di 

masa perkuliahan, takkan pernah Desri lupakan. 

8. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd. 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 Ibu berikan dalam rangka penyempurnaan 

skripsi ini. 

9. Ibu Najuah, M.Pd selaku Dosen Pengajar dan juga Dosen Penguji yang 

telah memberikan masukan dan bimbingan nya dalam penulisan skripsi. 

10. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si Dosen yang serasa ayah sendiri, atas 

segala arahan dan bimbingan nya kepada penulis selama masa 

perkuliahan, Terimakasih yah selalu memberikan pengajaran hidup, selalu 

berusaha menjadi ayah sekaligus dosen yang menyenangkan untuk Desri. 

Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si Dosen yang serasa mamak sendiri, 

atas segala arahan dan bimbingan nya yang tak pernah henti kepada 

penulis selama masa perkuliahan, Terimakasih untuk segala kecerewetan 

dan kesabarannya mendidik Desri ya mak. Ibu Lister Eva, yang punya 

tanggal lahir sama dengan Desri, yang selalu menjadi tempat cerita paling 

nyaman dan tempat curhat paling dirindukan, Terimakasih untuk 

kepercayaan ibu ke Desri ya buk. Ibu Ika Purnamasari, M.Si. Bapak 

Pulung Sumantri, M.Si, Bapak Abdul Haris Nasution, M.Pd dan Bapak 

Arfan Diansyah M,Pd yang selalu memberikan arahan, dan bimbingan 

kepada penulis selama masa perkuliahan. Dan kepada seluruh Bapak dan 
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Ibu Dosen Pendidikan Sejarah yang telah membimbing dan memberikan 

kepercayaan kepada penulis selama proses perkuliahan. 

11. Kepada seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial; Kak Silvi, Kak Imah, Kak 

Putri, Mas Mino, Mas Tris, Bang Patra dan Bang Ujung atas segala 

bantuan nya dalam pengurusan administrasi skripsi penulis. 

12. Terimakasih kepada SMK Negeri 4 Medan, tempat penulis melaksanakan 

PPLT. Bapak Ibnu Hajar, selaku wakil kepala sekolah yang sudah seperti 

ayah sendiri, terimakasih pak atas motivasi dan dukungan nya akan cita-

cita besar yang Desri punya. Kepada Ibu Sri Sunarti dan Ibu Halimah 

selaku Guru Pamong penulis selama masa PPLT, terimakasih atas 

pengalaman yang tak terhingga selama 3 bulan belajar mengajar bersama 

dengan ibuk, Terimakasih masih selalu sayang kepada Desri buk. Bapak 

Haikal dan Bapak Walidun Wahid yang banyak memberikan masukan dan 

pencerahan serta kepercayaan nya kepada penulis untuk ikut serta didalam 

kegiatan di sekolah, Terimakasih pak. Anak-Anak murid SMK Negeri 4 

Medan terkhusus Paskibra, Pramuka dan Remaja Mushola yang selalu 

mendoakan dan mendukung penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini. 

13. Kepala Yayasan Museum Simalungun Pematangsiantar Bapak Ir. Djomen 

Purba, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis melaksanakan 

penelitian di tempat tersebut.Kepada Yayasan Raja Sangnaualuh Damanik 

Bapak Rudi Damanik dan Bapak Paneer Damanik, yang telah memberikan 

kesempatan bagi penulis melaksanakan penelitian ditempat 

tersebut.Kepala BPS Pematangsiantar Bapak Sawaluddin Naibaho yang 

telah memberikan kesempatan bagi penulis melaksanakan penelitian di 

tempat tersebut. 

14. Orang Tua tercinta Ayahanda Syahrial Tanjungdan Ibunda Sri Susanti, 

atas kasih sayangnya berupa doa dan bimbingan serta bantuan moril 

maupun materil, sehingga dapat memotivasi penulis dalam menyelesaikan 

masa pendidikan sampai saat ini. Terimakasih selalu percaya akan cita-cita 

besar yang kakak punya mak, yah dan terimakasih tidak menjadi kedua 
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orangtua yang mengekang keinginan anaknya, sehingga penulis bisa 

merasakan pendidikan di perguruan tinggi. 

15. Teristimewa kepada kedua adikku tersayang Devy Syahputri Tanjung dan 

Afwan Syahputra Tanjung yang telah memberikan doa dan motivasi yang 

tidak ada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan masa pendidikan 

sampai saat ini, dan semoga kelak penulis menjadi contoh yang baik 

kepada kedua adik-adik kakak. 

16. Kepada keluarga tersayang Nenek Saliyem Salmi, Om Mamad, Paklek 

Rahmat Syam Syawaludin dan Bibik Julpiati atas kasih sayangnya berupa 

doa dan dorongan serta bimbingan dan bantuan moril maupun materil, 

sehingga memotivasi penulis menyelesaikan pendidikan sampai saat ini. 

17. Kepada sahabat seperjuangan dari SD hingga S-1 Siti Yuli Hardianti, Rini 

Safriani dan Amiroh Zatil Ulya Panggabean yang telah memberikan 

motivasi kepada penulis dan memberikan banyak dukungan serta 

semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga 

pertemanan ini takkan henti hingga Allah yang memisahkan dan Allah 

jugalah yang akan menyatukan kita kelak di Syurga-Nya. 

18. Kepada teman-teman tersayang A Reguler 2014; Septiansyah Tanjung 

sahabat karib yang tak terganti, Firdaus Ginting, Cut Hasmutiadara, Yunita 

Indah Pratiwi, Sakinah Siregar, Nina Anggraeni Pane, Syahri Ramadhan, 

Irpan Damsik, Nurhamidah Hutasuhut, Siti Suhaiba, Serina Ginting, Ribka 

Meilisna Ginting, Yhesenia Veronica dan masih banyak lagi yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan pengalaman 

hidup selama menuntut ilmu di perantauan, baik kenangan yang manis 

maupun kenangan buruk yang kelak menjadi cerita indah dimasa tua. 

19. Kepada teman-teman PPLT SMK Negeri 4 Medan 2014; Nurhamidah 

Hutasuhut, Rismahwati, Annisah Hasibuan, Bima Mustaqim, Muhammad 

Guntur, Apri Kurniawan, Andri Kresnawan, Alfi Syahri, Nanda Eka 

Dongoran dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan bagi penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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20. Kepada teman-teman semasa perjuangan Sidang Meja Hijau; Septiansyah 

Tanjung, Wahyudi,  Yhesenia Veronica, Nita Ayu Rida, Ervina Sitorus,  

Leni Ertanti, Fransiska Sibuea dan Abang Ronaldes Pandiangan 

terimakasih untuk waktunya dan kebersamaan nya menjadi Pejuang siding 

dengan bebas SPP. 

21. Untuk seluruh teman-teman stambuk 2014 Pendidikan 

Sejarah;Muhammad Ricky, Dicky Armanda, Nurcintama Purba, Abdul 

Muis, Fatimah Juliana Hasibuan dan yang takbisa disebutkan satu persatu. 

Terimakasih atas kebersamaan kita, untuk segala kenangan baik maupun 

kenangan buruk yang akan menjadi pengalaman dimasa mendatang. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. 

Namun, penulis menyeadari masih banyak nya kelemahan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. 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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