KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh
Alhamdulillahirabbil’alamin, Segala puji dan syukur penulis ucapkan
kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya tak lupa penulis
mengucapkan Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad
SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan
menjadi suri tauladan bagi kita semua.
Skripsi merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas dan
syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) Studi
Pendidikan Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan. Penulisan
skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai
pihak baik moril maupun materil, yang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal
ibadah serta mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Amin.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari
sempurna, untuk ini kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran
yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.
Sejak awal sampai akhir selesainya skripsi ini, penulis telah banyak
menerima bimbingan dan bantuan berupa moril maupun materi dari
berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat
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waktu. Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada :
Kepada Allah SWT yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang Serta
Nabi Muhammad SAW. Kepada Ayahanda tercinta Erwin Raml dan Ibunda
tersayang Yannir Wati Nasution yang telah merawat penulis dari kecil
kemudian yang telah banyak memberikan kasih sayang, motivasi serta
dukungan dan do’a kepada penulis serta penulis juga sampaikan ucapan
terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed selaku
pembimbing I dan bapak Dr. Muhammad Iqbal Hasibuan, MA selaku
pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula
rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:
1. Bapak

Kusbianto,

SH,

M.Hum

selaku

Rektor

Universitas

Dharmawangsa Medan.
2. Bapak Dr. H. Zamakhsyari Hasballah Thaib, Lc, MA selaku Dekan
Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan.
3. Bapak H. M. Fauzi Lubis, Lc, MA selaku Asisten (wakil) Dekan
Fakultas Agama Islam.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam.
5. Bapak Drs. Sutrisno selaku Kepala Sekolah SMA Dharmawangsa
Medan.
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6. Bapak Ismet Amin, S.Ag, Muh.Abdul Majid, S.Hi,S.Pdi dan Dra.
Syafrida, S. Pdi selaku Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
SMA Dharmawangsa Medan.
7. Siswa kelas X, XI dan XII di SMA Dharmawangsa Medan yang tidak
dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
8. Seluruh teman seperjuangan penulis Jurusan Pendidikan Agama
Islam Fakultas Agama Islam khususnya angkatan 2015.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari jika
sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata
kesempurnaan, hal ini karena disebabkan oleh keterbatasan kemampuan,
pengalaman dan pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan, semoga
Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara umum dan
secara khusus bagi penulis pribadi. Akhir kata penulis mengucapkan terima
kasih.

Medan, 16 November 2019
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