
KATA PENGANTAR  

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah dengan izin Allah Swt., penulis telah dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan di SMA Dharmawangsa Medan”. Penyusunan skripsi ini 

dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk 

mencapai gelar sarjana S-1 dalam ilmu Tarbiyah di Fakultas Agama Islam 

Universitas Dharmawangsa. 

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan nabi Muhammad 

saw., dan para keluarga serta sahabatnya yang telah membawa manusia ke jalan 

yang benar. Dalam usaha penyelesaian skripsi ini penulis banyak mengalami 

rintangan dan kesulitan dalam pengumpulan buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas pada skripsi ini dan kurangnya pengetahuan serta 

kemampuan penulis dalam menyusun karya ilmiah, juga pembendaharaan kata-

kata dalam bahasa asing serta pengolahannya.  

Melalui skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Orang tua, yaitu Mama tercinta Asniwaty Harahap dan Ayah tersayang 

Syafrizal Lubis yang telah mengiringi kehidupan penulis dengan doa. Semoga 

Allah Swt., senantiasa memberikan kesehatan fisik, iman dan ihsan serta selalu 

mencurahkan rezeki-Nya kepada kedua orang tua penulis. 

2. Kakak tercinta, Anna Andriani Lubis, SH, yang selalu memberikan motivasi 

dan bantuannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, kemudian 

kepada Adik tersayang Putri Anggraini Lubis terimakasih atas motivasinya dan 

doanya kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 

waktunya. 

3. Bapak Kusbianto, SH, M.Hum., selaku Rektor Universitas Dharmawangsa 

Medan. 

4. Bapak Dr. H. Zamakhsyari, Lc., MA., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Dharmawangsa. Bapak Fauzi Lubis, Lc., MA., selaku Wakil Dekan 

dan almarhum bapak Dr. Fachrul Rizal, M.Si., selaku ketua Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, seluruh dosen, pegawai serta para staff Universitas 
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Dharmawangsa Medan yang telah memberikan ilmu serta kemudahan kepada 

seluruh mahasisiwa khususnya penulis. 

5. Bapak Dr. H. Zamkhsyari, Lc., MA., dan Bapak Dr. Suhendri, MA., selaku 

Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah 

banyak membantu, memberikan petunjuk, membimbing dan memberikan saran 

perbaikan terhadap penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt., memberikan 

balasan pahala yang berlip atas segala bantuan yang telah diberikan.  

6. Bapak Drs. Sutrisno selaku Kepala Sekolah SMA Dharmawangsa Medan, 

guru-guru, pegawai serta para siswa yang telah banyak memberikan informasi 

maupun data yang penulis butuhkan. 

7. Teman-temanku seperjuangan dalam perkuliahan di Fakultas Agama Islam 

khususnya stambuk 2015 dan tingkat lain pada umumnya yang telah turut 

membantu dan memberikan dorongan serta saran-sarannya kepada penulis 

dalam menyusun skripsi ini. 

8. Ibu Rusmiati, S.Pd.I., selaku Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Al-Fajar, 

guru-guru, dan anak-anak didik ku yang telah membantu penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca, karena barangkali dalam skripsi 

ini masih ditemui berbagai kesalahan dan kekurangan dari yang seharusnya. 

 Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis 

khususnya, akhirnya semoga Allah Swt., memberikan limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya bagi kita semua, Aamiin Ya Rabbal’Alamiin. 

 

       Medan, 14 Oktober 2019 

 Penulis  

 

 

        Dede Efrianti Lubis 

        NIM: 15410017 
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