
KATA PENGANTAR 

 

  Alhamdulillah dengan izin Allah Swt penulis telah dapat menyelesaikan skripsi 

yang Berjudul “Hubungan Antara Status Sosial Terhadap Minat Belajar Siswa di MTs 

Al-Wasliyah Tahun Pembelajaran 2018/2019”. Penyusunan Skripsi ini bermaksud 

untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar 

sarjana S-1 dalam ilmu tarbiyah pada Fakultas Agama Islam Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

  Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad 

Saw dan para keluarga serta sahabatnya yang telah banyak mengalami rintangan dan 

kesulitan dalam mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas dalam menyusun karya ilmiah, juga pembendahaan kata-kata dalam bahasa 

asing serta pengelolahannya. 

  Atas berkat Allah Swt, serta bimbingan Bapak Rijal Sabri, M.Ag dan Bapak Dr. 

Muhammad Iqbal Hasibuan. M.A, sebagai pembimbing penulis dalam menysusn 

skripsi ini baik dari segi teknik maupun materinya, akhirnya penulis dapat juga 

menyelesaikannya. 

Melalui skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua Orangtua, yaitu Ayah Drs.Richaldunsyah Lubis dan ibu Hj.Surya Kesti 

Fatimah SH tercinta yang sejak kecil penulis telah diasuh dengan penuh kasih sayang 

dan ikhlas sehingga menjadi seperti saat ini. Semoga Allah selalu meridhoi keduanya 

dan memberikan kebahagian serta balasan yang tiada terhingga atas jasa mereka 

membesarkan, membimbing dan mendidik penulis. 

2. Abang dan adik yang selalu memberi semangat yang tiada henti-hentinya kepada 

penulis dalam menjalani masa perkulihaan. 
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3. Bapak Dekan, Wakil Dekan, Dosen dan para Staf yang ada di fakultas Agama Islam 

Dharmawangsa Medan, yang telah banyak menyumbangkan ilmu pengetahuan 

kepada penulis selama masa perkuliahaan. 

4. Bapak Rektor, seluruh dosen Dosen dan para Staf yang ada di fakultas Agama Islam 

Dharmawangsa Medan, yang telah banyak memberikan ilmu kepada seluruh 

mahasiswa khususnya penulis. 

5. Para Informan dalam penelitian ini yang telah banyak memberikan informasi dan data 

yang penulis butuhkan. 

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

Khususnya Stanbuk 2015 dan tingkat lain pada umumnya yang telah turut membantu 

dan meberikan dorongan serta saran-sarannya kepada penulis dalam menyusun skripsi 

ini. 

   Akhirnya dengan penuh kerendahan hati penulis mengaharapkan kritik dan 

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

masih ditemui berbagai kesalahan dan kekurangan dari seharusnya.  Semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi kita dan penulis khususnya, akhirny semoga Allah memberi 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal “alamiin. 

 

 

 

          Medan, 29 Desember 2019 

 
 
 
 

Ahmad Arif Husain Adya Lubis 
          NIM: 015410022 
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