
KATA   PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warrohmatullahi wabarrokatuh 

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang 

selalu memberikan rahmat dan karuniannya kepada kita semua, dan saya khususnya, 

sehingga dapat menyelesaikan proposal ini, tak lupa sholawat dan salam selalu kita 

sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW karena berkat beliau kita semua berada 

dijalan kebenaran. 

Penulis Telah Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Peran Orang Tua 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pai Di Mts Islamiyah 

Perbaungan”. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi Tugas-tugas dan 

memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana S-1 pada Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Universitas Dharmawangsa. 

Dalam menyelesaikan tugas sarjana ini penulis banyak menemui masalah-

masalah yang sulit dipecahkan, namun berkat bantuan dari semua pihak maka tugas 

sarjana ini dapat diselesaikan dengan baik.  

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat 

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang tercinta Ayahanda Setia alamsyah 

dan Ibunda Wahyu Ningsih, Penulis mempersembahkan rasa hormat yang tiada 

terhingga yang  telah banyak berkorban, mendidik, mengasuh, dan menyekolahkan 

penulis sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. yang telah mengiringi perjalanan 

kehidupan penulis dengan doa, kesabaran, keikhlasan, memotivasi, memberikan 

ii 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



semangat serta dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan doa yang terus dipanjatkan dan langkah yang ringan. Semoga 

Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan maghfirat-Nya kepada 

keduanya serta mengampuni dosa, meridhoi keduanya dan selalu diberi kesehatan 

Aamiin. 

2. Rasa terima kasih penulsi sampaikan kepada bapak Muhammad Aqsho, MA selaku 

pembimbing I dan bapak H.M. Fauzi Lubis, Lc., MA selaku pembimbing II yang 

selalu memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis sampai selesainya 

Penelitian ini. 

3. Demikian juga kepada teman-teman yang banyak memberikan suportnya. 

4. Bapak Rektor, seluruh dosen, pegawai serta para staff Universitas Dharmawangsa 

Medan yang telah memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswa khusunya penulis. 

5. Bapak Dekan, Dr. H. Zamakhsyari, Lc, MA. seluruh dosen, pegawai serta para staff 

Universitas Dharmawangsa Medan yang telah memberikan ilmu serta kemudahan 

kepada seluruh mahasiswa khusunya penulis. 

6. Kepada Bapak Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Babul Ulum, guru-guru, 

pegawai serta para siswa dan orang tua yang telah banyak memberikan informasi, 

maupun data-data yang penulis butuhkan. 

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati Penulis berharap kepada segenap 

pembaca agar dapat memberikan kritik serta saran yang bersifat konstruktif, karena 

barangkali dalam skripsi ini masih ditemui berbagai kekurangan dan kesalahan dari 

yang seharusnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis 
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khususnya, akhirnya semoga Allah Memberi limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi 

Kita semua. Selanjutnya penulis berdoa kepada Allah SWT semoga aktivitas yang telah 

kita lakukan menjadi nilai ibadah disisi Allah SWT Aamiin ya Rabbal ‘alaamiin. 

Wassalam 

Medan, 23-11-2019 

Penulis 

 

 

(Muhammad Akbar) 

15410010 
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