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PENGHARGAAN 

Alhamdulillah segala puji Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Selanjutnya shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada 

nabi Muhammad SAW, tauladan  dalam kehidupan umat manusia. 

Skripsi ini berjudul “ Pengaruh Kedisiplinan terhadap Produktivitas Kerja 

Guru di Sekolah Menengah Muhammadiyah 3 Pekanbaru”. Dalam menyelesaikan 

skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, semangat dan bantuan dari 

berbagai pihak, terutama pada Ibunda saya Asmanidar dan Ayahanda saya 

Baharudin yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup penulis sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, 

inspirasi, nasehat, dukungan serta mengorbankan materi maupun moril, yang 

selama ini tercurah kepada penulis sehingga penulis masih tetap semangat 

mengemban amanat yang diberikan untuk menyelesaikan pendidikan hingga 

jenjang perguruan tinggi di Uin Suska Riau. Terima kasih Ibu dan Ayah, semoga 

selalu berada lindungan Allah SWT. 

Sepenuhnya skripsi ini selesai berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai 

pihak, selanjutnya pada kesempatan ini dengan : 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, II, dan III. 

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

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta 

Wakil Dekan I, II, dan III. 

3. Bapak M. Khalilullah, S.Ag., M.A., selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam beserta Bapak Nunu Muhnun, M.Pd., selaku Sekretaris 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan kemudahan 

dalam berurusan kepada penulis. 

4. Bapak Nunu Mahnun, M.Pd., selaku pembimbing dan juga Penasehat 

Akademis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, 
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memberikan arahan, ilmu, dan motivasi kepada penulis selama 

perkuliahan dan selama menyusun skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Manajemen Kependidikan Islam Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau dan Staff yang tidak dapat disebutkan namanya 

satu persatu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama 

perkuliahan. 

6. Bapak Drs. Alisman, selaku Kepala Sekolah di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru, beserta staff Tata Usaha yang 

telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian, serta Guru-guru 

yang telah menyediakan waktunya untuk membantu penulis dalam 

penelitian. 

7. Khusus kepada Ibuku Asmanidar dan Ayahku Baharudin tercinta, serta 

Adik-adikku Alfikri dan Slamat Riadi, dan juga nenekku Nuriyah, yang 

selalu memberi dukungan, motivasi, dan inspirasi sampai akhirnya bisa 

menjadi penyemangat buat penulis. 

8. Sahabatku tersayang Mesria Neli, Mardiana, Siti Silfiana, Yosi Amelia 

Susanti, Afriyanti, Fitri Irnasari, Asrina Adella, Siti Rahmanila, Fitrianis, 

Rizka Pertiwi, Ani Susmianti, Fitria Purnama Sari, dan semua sahabat-

sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu 

yang selalu membantu dan menyemangati penulis.   

9. Buat teman-teman kos Nursafika, kak Nora fizah, Nia Aulia, Intan Sahira, 

Elsi Novriani, yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada 

penulis. 

10. Seluruh keluarga besar Manajemen Kependidikan Islam angkatan 2013 

yang selalu heboh Basalatul Mabrur, Ansari, Fitri Windiarti, Nadia Rila, 

Intan Purnama Sari, Leni Juliana, dan banyak lagi  yang penulis tidak bisa 

menyebutkan satu persatu. Mereka telah memberikan dukungan, do’a, dan 

semangat kepada penulis. Semua kenangan di bangku perkuliahan 

bersama kalian akan selalu teringat, semoga ukhuwah ini selalu tetap 

terikat sahabat. 
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11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materi dalam 

rangka penyusunan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan imbalan yang 

setimpal, Amin Yarabbal’alamin. 

      Pekanbaru, 22 Februari 2018 
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