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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Skripsi ini ditulis dengan penuh kesabaran dan

kesadaran bahwa segala kekuatan yang mendorong penyelesaian adalah atas

karunia Allah SWT. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan

rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan waktu, kesehatan dan

hidayahnya sehingga Skripsi ini dapat di selesaikan dalam waktu yang telah di

tentukan.

Adapun Judul Skripsi ini adalah “Sejarah Pondok Psantren Darussalam

Parmeraan di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara”. Dalam

penulisan Skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan, terutama keterbatasan

pengetahuan, kemampuan, serta mencari sumber yang akurat. Diatas semuanya,

dengan kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan

ini masi jauh dari sempurna baik materi, tehnik penulisan maupun nilai

Ilmiyahnya. Oleh karena itu penulis membuka dari tahap kritikan dan saran yang

membangun dari pembaca.

Penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak secara

material, teknis, dari 0rang tua saya, Bapak/Ibu, Dosen, rekan Mahasiswa serta

semua pihak yang telibat dalam penyelesaian Skripsi ini, pada kesempatan ini,

penulis menyampaikan terima kasi kepada yang teristimewakepada ayahanda

Darlan Harahap dan Ibunda Nuro Hasibuan tersayang yang senantiasa motifasi,

menabur kasih dan senyuman lewat pengorbanan yang tak perna pudar, Ayah

Ibunda aku menyayangimu, kakak tercinta dan abang tersayang yang selalu
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memberi dorongan dan motifasi, mendoakan saya sehingga terpacu semangat saya

dalam menyelesaikan Skripsi ini dan saya pertamakali mengucapkan terimakasi

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.pd sebagai Rektor Universitas Negeri

Medan beserta stafnya.

2. Ibu Dra.Nurmala Berutu M.Si sebagai Dekan FIS UNIMED beserta stafnya.

3. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FIS

UNIMED.

4. Bapak Drs. Yusar Tanjung, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan

Sejarah FIS UNIMED sekaligus Dosen penguji Skripsi.

5. Terimakasih yang terlebih kepada Bapak Pristi Suhendro, M.Hum, M.si

selaku Dosen Pembimbing dan pengarahan hingga Skripsi ini dapat

terselesaikan.

6. Bapak Dr. Phil. Ichwan Azhari, M.s, selaku Dosen Pembimbing Akademik

yang telah banyak memberi motifasi kepada penulis.

7. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.si selaku Dosen penguji Skripsi

8. Seluruh pungsionaris dan Dosen serta pengawai pada Jurusan Pendidikan

Sejarah.

9. Kepada pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, terimakasi atas

Data-data yang di berikan kepada penulis.

10. Kepada seluruh Ustadz/Ustadzah, dan para kariawan yang telah mendukung

Penelitian ini, atas ketersediaannya di wawancarai penulis.

11. Seluruh Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah.
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12. Kawan-kawan PPLT 2014 SMAMuhammadiyah 8 Kisaran Kab. Asahan yang

turut memberikan semangat.

13. Kawan-kawan satu tempat tinggal yang sudah merasakan hidup susuhnya

yang jauh dari orang tua masing-masing.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasi kepada pihak-pihak yang

telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis berharap

semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada kita

semua. Dan semoga Skripsi ini dapat bermamfaat bagi kita semua terkhusus

Jurusan Pendidikan Sejarah.

Medan ,   Januari 2016

Partahian Harahap

Nim : 3113321026


