
KATA PENGANTAR 

Bimillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “ PERAN WALI 

KELAS DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMA 

DHARMAWANGSA”, ini diajukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata I dan untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan agama islam pada jurusan tarbiyah Universitas 

Dharmawangsa Medan.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu penulis beryerima kasih kepada semua pihak yang secara 

langsung maupun yang tidak langsung yang memberikan konstribusi dalam penyelesaian skripsi 

ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Dharmawangsa Medan beserta pembantu 

Dekan. 

2. Ketua dan Sekretaris Fakultas Agama Islam beserta staf-stafnya. 

3. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Suhendri, 

MA selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas segala waktu, tenaga dan ilmu serta 

kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis, dalam menyusun skripsi. 

4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti 

perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat menjadi penerang serta 

petunjuk bagi penulis. 

5. Kepala Perpustakaan Universitas Dharmawangsa Medan, beserta staf-stafnya yang telah 

membantu penulis dalam mencari referensi. 
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6. Seluruh Wali Kelas di SMA Dharmawangsa Medan khususnya kepada wali kelas yang 

terlibat dalam penelitian ini dimana telah meluangkan waktunya untuk memberikan 

informasi dalam penelitian ini. 

7. Untuk kedua orang tuaku Bapak Usin Sagala dan ibu Nurbaidah Aruan yang telah 

memberikan rasa cinta perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti-

hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Untuk saudara kandung Abang Dayat Sagala, Abang Budi Sagala, Abang Rijal Sagala, 

Abang Alim Sagala, Kakak Rosbiana Sagala, Kakak Ita Sagala, Adik Norlen Sagala dan 

Adik Raja Sagala terima kasih atas doa dan dukungan sehingga penulis bisa menyesaikan 

skripsi ini. 

9. Teman- teman seperjuangan Fakultas Agama Islam yang telah membantu, memberi 

dorongan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah banyak membantu baik moril maupun materil 

dan tidak bisa disebutkan satu persatu. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

sebagaimana yang diharapkan, walaupun waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diperjuangkan 

dengan segala keterbatasan kemampuan penulis miliki, demi terselesainya skripsi ini agar 

bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya. 

Namun bila ada kritik dan saran yang dapat membangun bagi perkembangan pendidikan 

selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih.Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang 

memerlukan. 

 

Medan, 17 Oktober 2019 

Penulis 

 

Ernawati Sagala 
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