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KATA PENGANTAR 

   

 

  

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat ALLAH 

SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peningkatan Minat Belajar Siswa 

Kelas IV pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadits di MIS AL-HASANAH Medan 

TP. 2019/2020”. 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 Medan. 

 Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi 

Muhammad Saw, yang telah memimpin umat manusia dari zaman jahiliyah 

menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan 

Islam. Semoga dengan kita bershalawat kepadanya kita akan mendapatkan 

syafa‟atnya di yaumil akhirat kelak. Aamiin ya Rabbal „Aalamiin. 

Dalam usaha penyelesaian skripsi ini penulis banyak mengalami rintangan 

dan kesulitan, tetapi berkat Allah SWT serta bimbingan dari para dosen 

pembimbing akhirnya penulis dapat juga menyelesaikannya. 

Oleh karena itu segala ketulusan dan kerendahan hati pada kesempatan ini 

penulis ingin memberikan penghargaan dan rasa terimakasih kepada: 
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1. Khusus kepada Ayahanda (Suriyanto) dan Ibunda (Suarti), ananda 

ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga atas apa 

yang telah ayahanda dan ibunda berikan dan korbankan baik dari segi 

moril maupun materil. Ananda tahu apapun yang ananda lakukan tidak 

akan bisa menggantikan apa yang sudah ayahanda dan ibunda berikan 

kepada ananda. Jazaakumullah khairan kaatsiran. 

2. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, MA dan Bapak H.M. Fauzi Lubis, Lc., MA 

sebagai pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini baik dari segi 

teknis maupun materinya, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya,  

3. Bapak Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dosen dan para staf yang ada di 

Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan, yang telah 

banyak menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa 

perkuliahan. 

4. Abangda saya Eka Syahputra, S.Sos, Praka Sutrisno, Adik saya Fery 

Septian yang telah bersedia membantu saya. 

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

khususnya stambuk 2015, teman-teman PPL, dan tingkat lain pada 

umumnya  

Kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan kepada 

penulis diterima disisi ALLAH SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari sistematika penulisan maupun dari 

pemilihan kata yang digunakan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
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harapkan sehingga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca umumnya. 

 Medan, 13 November 2019 

         Penyusun 

 

           Dwi Putri Oktapiani 
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