
KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirabbil alamin penulis panjatkan puja dan puji syukur atas 

kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

Perkembangan Akhlak Anak di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Aflah 

Jalan Batang Kilat Link. 3 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, 

Belawan” dengan baik. Semoga karya ini menjadi manfaat bagi siapapun yang 

membutuhkannya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi 

besar Muhammad SAW untuk menjadi nilai sekaligus semangat dalam meniti 

keilmuan dan kebahagiaan di dunia ini. 

 Atas bantuan dari beberapa pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 

Oleh karena itu, penghargaan dan terima kasih yang sangat tulus penulis berikan 

kepada yang terhormat: 

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Riono dan Ibunda Nur Asliyah Syahfitri, 

serta kakak dan abangku Rizkha Rachmaini dan Zumeidi Abdullah, yang telah 

mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, dukungan serta perhatian moril 

maupun materil. 

2. Dr. H. Zamakhsyari Hasballlah, Lc., MA dan Muhammad Aqsho, MA sebagai 

dosen pembimbing yang telah memberi arahan, petunjuk dan bimbingannya 

dalam penyelesaian skripsi ini. 
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3. Dr. H. Kusbianto, SH, Mhum sebagai Rektor Universitas Dharmawangsa 

beserta staf rektornya yang selalu memberikan kesempatan dan pelayanan 

kepada penulis. 

4. H. M. Fauzi Lubis, LC, MA selaku Wakil Dekan Fakultas Pendidikan Agama 

Islam Universitas Dharmawangsa yang telah memberikan izin penelitian 

kepada penulis. 

5. Alm. Dr. Fahrul Rizal selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Universitas Dharmawangsa yang telah memberikan kesempatan dan 

bimbingan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi. 

6. Semua dosen yang telah memberikan materi pembelajaran di Fakultas Agama 

Islam Universitas Dharmawangsa. 

7. Didit Agung Prabowo yang telah memberikan fasilitas yang saya butuhkan 

dalam menyelesaikan skripsi. 

8. Semua teman-teman seperjuangan nge-band yang mendukung dan membantu 

menyelesaikan skripsi. 

9. Azhari Sianipar and Annisa Sintia which convinced me to stay at this 

University. I am very grateful to Allah for sending both of you to me here. 

10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Pendidikan Agama Islam Angkatan 2015 

Universitas Dharmawangsa yang senantiasa saling mendukung dan membantu 

satu sama lain. 

11. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

    Medan, 30 Oktober 2019 

 

Penulis 
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