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PENGHARGAAN 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..... 

Setinggi puji dan sedalam syukur kehadirat Allah SWT, atas segala 

limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang diberikan kepada kami semua, serta 

shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para alim ulama dan 

pengikut-pengikutnya yang setia sampai hari kiamat kelak. 

Dengan keridhaan dan kerendahan hati, penulis bersyukur kehadirat Allah 

swt yang telah memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan kasih sayang 

dari-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penyusunan skripri adalah salah satu syarat dalam menempuh ujian kesarjanaan 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul : “Pengaruh Kreativitas Guru 

dalam Menggunakan Media Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kecamatan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi”. 

Sebagai manusia yang takluput dari kesalahan dan kekhilafan, tentunya 

dalam penulisan dan penyelesaian skripsi inipun tak lepas dari berbagai 

kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa, maupun yang 

berhubungan langsung dengan isinya. Demi tercapai kesempurnaan skripsi ini, 

dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca yang sifatnya membangun. 

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan moril maupun materil 

dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa yang terkasih 

kedua orang tua penulis, ananda persembahkan buat Ayahanda Muhammad Amin 

dan Ibunda Petriani yang telah melahirkan, merawat, membesarkan dan mendidik 

penulis tanpa kenal lelah sehingga penulis meraih gelar sebagaimana yang telah 
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diimpikan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang, yang tiada 

duanya dan do’a restu yang diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis. 

Untuk kakakku terkasih Ivana Bano Wati, Amd.Keb, terima kasih atas motivasi 

dan dorongan serta dukungannya selama ini semoga keberhasilan ini sebagai awal 

dari segala-galanya. 

Selain dari itu, penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik moril 

maupun materil dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu 

perkenankan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I , 

Dr. H. Akhyar, M.Ag. Wakil Rektor II , Dr. Tohirin, M.Pd. Wakil 

Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Wakil Dekan I Dr. H. Kusnadi, M.Pd., Wakil Dekan II Dr. Zaitun, 

M.Ag. dan Wakil Dekan III Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Bapak 

dan ibu staf karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Dr. Hj.Yuliharti, M.Ag. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam dan 

Drs. M. Fitriyadi, M.A. Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam 

fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada 

penulis. 

4. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. dosen pembimbing skripsi yang 

tidak pernah lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan, arahan 

dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak dan ibu dosen pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah di perguruan 

tinggi ini. 
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6. Drs. Arbi Yasin, M.Si. penasehat akademik (PA) pertama penulis 

yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan selama menjadi 

penasehat akademis penulis. 

7. Dr. Elya Roza, M.Hum. penasehat akademis (PA) penulis yang selalu 

memberikan arahan dan support kepada penulis dalam menyelesaikan 

studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

8. Kepala dan staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak dan ibu guru penulis yang telah mengajar dan mendidik penulis 

mulai dari SD, SMP/MTs, dan SMA/MA dengan menempuh jenjang 

pendidikan formal ini yang kemudian mengantarkan penulis hingga 

ke-Perguruan Tinggi 

10. Mulkismawati, S.Pdi. kepala SMA Negeri 1 Kecamatan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi beserta guru dan staf Tata Usaha yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan 

memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Terkhusus kepada Ibu Hj. Aslindawati, S.Ag. guru Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 1 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan 

Singingi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis dan 

telah banyak memberikan bantuan kepada penulis berupa informasi-

informasi seputar Pendidikan Agama Islam di sekolah demi 

penyempurnaan data-data penulis butuhkan. 

12. Untuk Apriyandi, S.PdI, M.Pd yang telah membantu penulis dari awal 

hingga akhir penulisan skripsi ini  

13. Sahabatku Danu Tasmi Bima Putra, Darma Yudi, Deni Rahmatullah, 

Fahrul Zaman, M. Syaifullah Sipayung, Muhammad Azwin, Yusnaya 
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Andraini, Lailatur Rahmah, terima kasih atas semangat yang tak 

pernah putus semoga persahabatan ini terjalin selamanya. 

14. Teman-teman PAI SLTP/SLTA B yang selama ini belajar dan 

berjuang bersama, semoga kita tetap bisa kompak dan semangat 

selalu, dan terpenting adalah tetap terjalin silaturahmi kita. 

15. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam kelompok 

Mahasiswa asal Muaralembu (HIPPEMARU) yang tidak tersebutkan 

namanya satu persatu.  

16. Buat adik-adikku Agung, Dicky, Elsa dan yang lainnya tanpa 

terkecuali, tetap berjuanglah dan semangat untuk mewujudkan mimpi 

dan cita-cita kalian. 

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan kepada penulis meski 

tidak tercatat dan tidak tersebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak ada 

yang terlupakan melainkan Allah telah mencatatnya sebagai amalan 

mulia atas keikhlasan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, 

semoga Allah memberikan balasan terbaik. 

 Terakhir atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang disebutkan 

diatas penulis mengucapkan terimakasih. Dan penulis memohon maaf yang 

sebesar-besarnya jika ada nama yang terlupa yang sudah ikut membantu dalam 

penulisan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik 

dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin. 

 

Pekanbaru, 13 November 2017 

                                                                                                    Penulis    

          

MUHAMMAD AQROM     


