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PENGHARGAAN 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 Alhamdulillahirobbil‘alamin puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan pertolonganNya 

serta shalawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Rasulullah Nabi 

Muhammad SAW sang revolusioner alam, karena berkat jasa beliau kita semua 

dapat menikamati cucuran hidayah Allah SWT. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul Kemampuan Kognitif Siswa dalam 

Memahami Materi Praktik Ibadah Shalat pada Mata Pelajaran Fikih di 

Madrasah Tsanawiyah Guppi Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten 

Siak.. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu 

persyaratan mendapat gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

 Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak. Ungkapan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta 

penghargaan yang sangat spesial penulis sampaikan kepada kedua orang tua 

tercinta, ayahanda H. Imam Sujono (Alm) dan ibunda tersayang Hj. Muti’ah yang 

selalu bangun di pertigaan malam memanjatkan do’a dan harapan untuk penulis, 

yang tak pernah lelah berkorban jiwa dan raga demi kesuksesan penulis, yang tak 

pernah bosan mengingatkan dan menasihati penulis agar senantiasa berbakti 

kepada guru/dosen agar ilmu yang didapatkan merupakan suatu keberkahan. 

Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyatakan rasa terimakasih 

dan penghargaan dengan penuh hormat kepada: 

1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. rektor UIN Suska Riau, beserta Dr. Hj. 

Helmiyati, M.Ag. wakil rektor I, Dr. H. Akhyar, M.Ag. wakil rektor II, dan Dr. 

Tohirin, M.Pd. wakil rektor III, yang telah memberikan izin dan waktu kepada 

kami untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini. 



iv 

 

2. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta Dr. 

H. Kusnadi, M.Pd. wakil dekan I, Dr. Zaitun, M.Ag, wakil dekan II, Prof. Dr. 

Khairunnas, M.Ag. wakil dekan III, kepada pegawai dan seluruh staff Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah memberikan rekomendasi 

kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.  

3. Dra. Hj. Yuliharti, M.Ag. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam sekaligus 

Penasehat Akademik dan Drs. M Fitriyadi, M.Ag. Sekretaris Prodi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 

4. Dra. Afrida, M.Ag, Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan 

waktunya, tenaga, pikiran, saran, bimbingan, motivasi serta kesabarannya 

kepada penulis dari awal penyusunan hingga akhir.  

5.  Seluruh dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini.  

6. Kepala Perpustakaan beserta seluruh pegawai Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan serta pelayanan yang 

baik kepada penulis untuk mendapatkan referensi terkait dengan penulisan 

skripsi ini.  

7. Drs. Yusrizal, MM. Kepala Sekolah MTs GUPPI Bandar Sungai, Mashudi, 

selaku guru bidang studi fikih, Majelis Guru, TU dan Siswa-Siswi yang telah 

memberikan izin penelitian, arahan, kepercayaan serta kemudahan selama 

proses penelitian berlangsung. 

8. Kakanda H. M. Isa Anshori, S.Ag, Taufiq Qurrahman, S.Ag. Muhlasin M.Pd, 

Sirojul Munir M.Sy, Imron Rosyadi, S.Sy, Umi Nadhirah, Siti Baiquniah, 

Ummu Istianah, Nurwarfiratul Laila SE.Sy, Siti Halimah, Muhammad Zaki S, 

Wahyu Ratri yang selalu memberikan dukungan spiritual, moril maupun 

materil, do’a, dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan 

skripsi ini.  

9. Adinda Laila Ningtyas Syafa’ati, yang senantiasa mengingatkan, mendukung, 

mensuport serta dukungan baik moril maupun materil, penulis untuk tetap 

semangat, sabar dan ikhlas selama penulisan skripsi ini berlangsung. 



v 

 

10. Seluruh sahabat dan teman-teman fikih A, khususnya Liswarani Absyah, 

Nurhafizon, Nurlena, Nofri, Alrama Fenta, yang telah memberikan banyak 

bantuan serta dukungannya. Terimakasih kebersamaan kalian selama ini. 

11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang telah 

banyak memberikan bantuan, do’a dan dukungan kepada penulis, meski tidak 

tercatat dalam skripsi ini, yakinlah Allah SWT telah mencatatnya sebagai amal 

kebaikan yang mulia, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua Amin.  

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini 

masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan 

adanya kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca. Harapan penulis 

semoga karya ini dan manfaat serta memberikan keberkahan bagi penulis dan 

umumnya kepada para pembaca. Aamin Ya Robbal ‘Alamin.  

 Pekanbaru, 28 Oktober 2017 

                                                 Penulis 

 

 

                                                                                            Kholid Mawardi 
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