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PENGHARGAAN 

 

Puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan nikmat kesehatan, umur yang panjang dan juga kekuatan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih banyak kekurangan 

tentunya. 

Sholawat bertangkaikan salam berbuahkan syafa’at senantiasa penulis 

haturkan kepada baginda alam yakni nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan 

Alluhumma Sholli Ala Syaidina Muhammad Wa Ala Alihi Syaidina Muhammad, 

dengan berbanyak baca sholawat mudah-mudahan kita mendapat syafa’at nanti 

pada hari kiamat. 

Skripsi dengan judul “Strategi Guru Fikih Mengembangkan Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit 

Kecamatan Kampar”, merupakan karya ilmiah yang disusun oleh penulis untuk 

memenuhi sebagai persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam 

pada konsentrasi Fikih Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sudah barang tentu 

skripsi ini bukan suatu karya akhir yang ideal dan tuntas akan tetapi masih banyak 

yang harus disempurnakan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan skripsi ini 

banyak mendapat bantuan motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, baik 

Dalam bentuk moril maupun materil, oleh karena itu sepatutnyalah penulis 

sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, 

ayahanda Harmidi, S.Pd yang senantiasa bercucuran keringat dalam mencari 

nafkah untuk menguliahkan penulis, dan ibunda tersayang Nurhaizan yang telah 

melahirkan, membesarkan anak-anaknya dan mendidik tanpa kenal lelah dan 

pasrah sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana sesuai yang mereka cita-



iv 

 

citakan, terima kasih atas pengorbanan, dan do’a yang tak pernah hentinya 

dipanjatkan untuk penulis. Serta saudara-saudari penulis Melza sasmita sari, Febi 

Haryoko, S.kom, dan Nengsih. Yang telah banyak memberikan motivasi sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. 

selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag. selaku Wakil Rektor 

II, Bapak Dr. Tohirin, M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, beserta Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan I, 

Ibu Dr. Zaitun, M.Ag. selaku Wakil Dekan II, Bapak Prof. Dr. Hairunnas 

Rajab, M.Ag. selaku Wakil Dekan III, kepada staf dan karyawan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah memberikan 

rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 

3. Ibu Dr. Hj.Yuliharti, M.Ag. selaku Ketua Prodi dan Bapak Drs. M. 

Fitriyadi, M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau.  

4. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku pembimbing yang telah 

banyak berperan memberikan petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi 

ini, telah meluangkan waktu, memberi saran, bimbingan serta motivasi 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. 

5. Bapak Dr. Alimuddin, M.Ag. selaku Dosen Penasehat akademis (PA) 

yang selalu membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam 

proses perkuliahan. 

6. Bapak dan Ibu dosen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang 

telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan serta bantuan ilmu 
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kepada penulis selama penulis mengikuti pekuliahan di program studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Bapak kepala perpustakaan dan staff Universitas Islam Negeri Syarif 

Kasim Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Usman, S.Ag. selaku Kepala Sekolah di Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan Kampar, yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

9. Ibu Kasmawati, S.A.g. Selaku Guru mata pelajaran Fikih yang telah 

bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. 

10. Teman lokal PAI konsentrasi Fikih angkatan 2013, beserta teman-teman 

KKN dan PPL yang tidak bisa di sebutkan nama satu persatu yang 

senantiasa memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Kepada Allah SWT jualah penulis memohon ampun serta berdo’a, semoga 

usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya sebagai amal di dunia maupun di 

akhirat. Dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak 

yang telah membantu, kiranya Allahlah yang akan membalas jarih paya 

mereka dengan balasan yang setimpal dan semoga menjadi amal bagi kita 

semua. Aamiin Ya Robbal „Alamiin. 
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