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PENGHARGAAN 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah 

SwT., yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya kepada kita semua, yang telah 

melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, yang dengan nikmat dari Allah 

SwT., itulah, kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita di muka bumi ini, 

yaitu sebagai 'Abdullah (hamba Allah) dan sebagai Khalifah di muka bumi ini. 

Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai suri tauladan kita 

dalam kehidupan kita, penutup para Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan dengan 

senantiasa kita bersholawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya, kita akan 

mendapatkan syafa’atnya di Yaumil Akhir nanti atas izin Allah SwT, Aamiin. 

Skripsi ini berjudul Kompetensi Pedagogik Guru Mata Pelajaran Al-

Qur’an Hadits dalam Melaksanakan Pembelajaran di Madrasah 

Tsanawiyah Muhammadiyah Penyasawan Kecamatan Kampar. Penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya 

bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 

segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 

kasih untuk Ayahanda Rusly. M dan Ibunda Jasminar tercinta yang telah menjadi 

teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa ikhlas 

dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang yang tidak terhingga, do’a dan 

segalanya kepada penulis. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, dan para Wakil Rektor, beserta staf. 

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

SUSKA Riau, dan para Wakil Dekan beserta staf. 

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

Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau. 
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4. Drs. M. Fitriyadi, M.A., sekretaris prodi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau. 

5. Hj. Nurhasanah bakhtiar, M.Ag., pembimbing skripsi yang telah 

memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan selama 

penyusunan skripsi ini. 

6. Dr. Zaitun, M.Ag., pembimbing akademik yang telah memberikan 

masukan dan dorongan yang tidak terhingga bagi penulis. 

7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

SUSKA Riau. 

8. Eka Sasrawati, S.Ag dan Defi Yarti, S.Pd. I, guru mata pelajaran Al-

Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Penyasawan 

Kecamatan Kampar, yang telah meluangkan waktunya guna membantu 

dalam proses penelitian. 

9. Drs. H. Zulfahmi, Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 

Penyasawan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian 

di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Penyasawan. 

10. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah yang banyak membantu demi kelancaran penelitian ini. 

11. Ibnu Nahraini yang telah memberikan do’a dan dukungan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Hj.Husna, Hj. Sofia, Hj. Siti Rusani, yang telah memberikan motivasi dan 

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Idrus dan Safrida, Muhammad Yusuf dan Elda Wati, Hamidi dan 

Yulinarti, yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Infra Esytiayurisna beserta seluruh keluarga yang telah memberikan do’a, 

dorongan dan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

15. Seluruh pengurus dan jama’ah mesjid Al-Ittihad Penyasawan, khususnya 

kepada Drs. H. Suherman dan H. Jumahar yang telah memberikan do’a, 

masukan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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16. Seluruh keluarga, karib kerabat serta teman-teman seperjuangan 

konsentrasi Al-Qur’an Hadits yang telah memberikan motivasi, arahan dan 

bantuan kepada penulis.  

17. Serta semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

Kepada semuanya penulis berdo’a kehadirat Allah SwT., semoga jasa-jasa 

mereka diterima sebagai amal saleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari 

Allah SwT. 

Selanjutnya, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari 

sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati 

mohon kepada pembaca untuk memberikan kritik ataupun saran demi 

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini 

berguna bagi penulis pribadi dan pembaca pada umumnya, Aamiin. 

 

 

 

    Pekanbaru, 16 April 2018 

       Penulis, 

 

Kurniawan 

NIM. 11211100529 


