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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 yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju 

alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis berhasil 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penyusunan skripsi 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 : “Hubungan Kecerdasan Spiritual dengan Perilaku Menyimpang di 

Madrasah Aliyah Negeri Siak”. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, baik 

moril maupun materil. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang paling spesial 

penulis peruntukkan terutama kepada kedua orangtua tercinta, ayahanda Yalogem 

Sipayung dan ibunda tercinta Surya Ningsih Purba , ya Allah berikanlah hamba 

kesempatan untuk membahagiakan kedua orangtua hamba dan haramkanlah 

orangtua hamba dari siksa neraka Mu ya Allah. Abang dan adik tercinta, Anwar 

Alfaruqi, Syahidah Azizah, Syafwan Qital, dan M. Ikhsan, yang telah berkorban 

dan berdo’a demi kesuksesan penulis, Semoga karya ilmiah ini menjadi bukti 

kesungguhan penulis dalam menggapai cita-cita dan menjadi sebuah karya kecil 

yang penulis persembahkan untuk orangtua penulis. 

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: 
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1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. 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.Ag. 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. Dr. Hidayat, MA dosen pembimbing skripsi pertama yang tidak 

pernah lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan 

nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Dr. Hj.Yuliharti, M.Ag. dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah 

lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan nasehat 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. 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. 

7. Nurhayati Zein, M.Sy. penasehat akademik (PA) penulis yang telah 

membimbing, membantu dan mengarahkan selama menjadi penasehat 

akademis penulis. 

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 
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pendidikan formal ini yang kemudian mengantarkan penulis hingga 

ke-Perguruan Tinggi 

10. Maita Yunilda, S.Pd. kepala Madrasah Aliyah Negeri Siak 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. Untuk Desy Novania S.E dan Razali Febrianto, S.Pd yang telah 

membantu penulis dalam penulisan skripsi ini  

12. Sahabatku Dewi Ramadhani, Ilyas Tafsiri, Nicky Nopernandes, Apri 

Andika, Hery Saputra, M Sidiq, Asmarani, Wahyu Nur Ismi terima 

kasih atas semangat yang tak pernah putus semoga persahabatan ini 

terjalin selamanya. 

13. Teman-teman PAI SLTP/SLTA D yang selama ini belajar dan 

berjuang bersama, semoga kita tetap bisa kompak dan semangat 

selalu, dan terpenting adalah tetap terjalin silaturahmi kita. 

14. Sahabatku yang tergabung dalam Nankatsu M. Hidayat, Abdul Cholik 

Shabara, Agung anggoro, Jefry Can, Danu Tasmi Bima Putra, Darma 

Yudi, Deni Rahmatullah, Fahrul Zaman, Muhammad Aqrom, Rio 

Prayoga, terima kasih atas semangat yang tak pernah putus semoga 

persahabatan ini terjalin selamanya.  

15. Teman-teman PPL di SMP Setia Darma (hari, hade, febi, putri, desy, 

hesti) yang senantiasa memberikan bantuan secara moril, semua 

masukan kalian tidak akan penulis lupakan. 

16. Saudara KKN angkatan 40 Bengkalis, Kecamatan Siak Kecil, Desa 

Tanjung Belit (ari, amek, tama, romli, azmi, fina, sirop, dije, heni, 

mira, memei, yarsi, fila) yang turut memotivasi serta mendo’akan 

penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 

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 
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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 terima kasih. 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, 15 Januari 2018 

            Penulis             

 

      M. SYAIFULLAH SIPAYUNG            

  


