
 iii 

PENGHARGAAN  

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur  kehadirat Allah SWT yang maha 

pengasih maha penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Tugas Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Pertanian Provinsi Riau”. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi 

ini, alhamdulillah penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan dan 

motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hati yang tulus penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, teristimewa 

Ayahanda dan Ibunda tercinta, sebagai pembimbing penulis dalam menjalani hidup 

ini yang tiada mengenal kata lelah, terima kasih ananda ucapkan atas doa dan 

keikhlasannya serta pengorbanannya selama ini. 

Selain itu pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh 

hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:                  

1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., Rektor UIN Suska Riau, beserta Dr. Hj. 

Helmiati, M.Ag Wakil Rektor I, Dr. Akhyar, M.A Wakil Rektor II, dan Dr. 

Tohirin, M.Pd Wakil Rektor III beserta seluruh stafnya; 

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

Riau, beserta Dr. H. Kusnadi, M.Pd., Wakil Dekan I, Dr. Zaitun, M.Ag., Wakil 

Dekan II, dan Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., Wakil Dekan III yang telah 

memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini; 

3. Dr. Hj. Yuliharti, M.Ag., ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau beserta Sekretaris Jurusan Drs. M. 

Fitriyadi, M.A, dan seluruh staf yang telah memberikan kemudahan kepada 

penulis;   

4. Dr. Idris, M.Ed., pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan 

pemikiran kepada penulis dengan menjalankan tugas dari awal hingga selesainya 

penelitian ini; 

5. Dr. Idris, M.Ed., Penasehat Akademis yang telah memberikan arahan selama 

masa studi penulis; 
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6. Dosen-Dosen selaku tenaga pengajar, karyawan dan karyawati serta seluruh 

civitas akademik yang telah memimbing dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan studi pada jurusan Pendidikan Agama Islam kosentrasi SLTP-

SLTA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau; 

7. Kepala perpustakaan Universitas dan Fakultas beserta staf yang telah melayani 

penulis mendapatkan referensi buku rujukan yang penulis butuhkan selama 

perkuliahan dan penyusunan skripsi; 

8. Agus Rosadi, S.Pd.,M.Pd kepala sekolah, beserta staf dan seluruh majelis guru 

dan siswa-siswi SMKN Pertanian Provinsi Riau; 

9. Seluruh sahabat dekat dan teman-teman angkatan 2012 yang telah memberikan 

semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih untuk semuanya semoga Allah SWT memberi balasan dan 

kebaikan atas ketulusan semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 

 

Pekanbaru,   Februari 2018  
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