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PENGHARGAAN 

Alhamdulillahirobbil’alamin penulis haturkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, nikmat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pengaruh Pemberian 

Sanksi terhadap Kedisiplinan Guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru“. Yang disusun guna untuk melengkapi 

dan memenuhi  persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Administrasi Pendidikan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Shalawat dan salam selalu tercurah buat baginda alam rasululloh Muhammad 

SAW yang telah membawa ajaran mulia dengan harapan kita selalu dalam 

tuntunannya, tergolong dalam pengikut beliau yang setia dan memperoleh syafa’at 

di yaumul makhsar kelak, aamiin. 

Penulis menyadari bahawa dalam proses penulisan dan penyelesaian 

skripsi ini banyak sekali mendapatkan batuan dari berbagai pihak. Baik materil 

maupun nonmateril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah berkenenan 

memberikan bantuannya yaitu kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau, 

beserta Wakil Rektor yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba 

ilmu di perguruan tinggi ini. 

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

Keguruan UIN Suska Riau yang telah memberikan rekomendasi kepada 

penulis untuk melakukan penelitian ini. 

3. Bapak M. Khalilullah, MA selalu Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam dan Bapak Nunu Mahnun, M. Pd selaku Sekretaris Jurusan beserta Staf 

Jurusan yang telah memberikan motivasi dan kemudahan berurusan kepada 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
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4. Bapak Dr. H. M. Syaifudin, M. Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu begitu banyak dan selalu ada jika penulis memerlukan 

bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Dardiri, MA selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan 

bantuan dan waktu yang begitu banyak jika penulis memerlukan bimbingan. 

6. Bapak Drs. Alisman selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Terpadu 

Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru 

yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis untuk memperoleh 

data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Orang tua penulis Ayahanda Sanar dan Ibunda Rubaiani yang telah banyak 

berkorban untuk penulis demi kelancaran perkuliahan serta penyelesaian 

skripsi ini. 

Kepada mereka semua, penulis ucapakan “jazakumullah khairan 

katsiran”. Semoga amal baiknya diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. 

Jauh dari pada itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan sumbangsih dari 

pembaca berupa kritik dan saran yang membangun guna bisa tercapainya 

penyusunan karya lain dikemudian hari. Dan semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. 

 

Pekanbaru,     Januari 2018 

                                            Penulis  
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