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PENGHARGAAN 

 

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam penulis 

kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, tauladan dalam kehidupan manusia. 

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul: efektifitas media gambar untuk meningkatkan pemahaman siswa 

tentang bahaya narkoba dalam layanan informasi di SMA Negeri 12 Pekanbaru. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan 

bantuan oleh berbagai pihak, terutama ayahanda tercinta Ali Basa dan ibunda 

tercinta Nur Aida, Ananda takkan pernah lupa semua pengorbanan dan jerih 

payah yang engkau berikan untukku agar dapat menggapai cita-cita dan semangat 

serta do’a yang engkau lantunkan untukku sehingga kudapat raih kesuksesan. 

Serta kakak-kakak tersayang Neri Hanson, nurva alinda, dan Aldi Saputra. adik-

adik tersayang M.Fadil dan afrida yang telah banyak dan tak henti memberikan 

do’a dan motivasi selama penulis di UIN SUSKA Riau. Selain itu, pada 

kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, 

M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag dan Wakil Rektor III 

Bapak Dr. Tohirin, M.Pd yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk 

menuntut ilmu di perguruan tinggi ini. 

2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, 

Bapak Dr. Kusnadi, M.Pd, Wakil Dekan II Ibu Dr. Zaitun, M.Ag dan Wakil 

Dekan III Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag dan karyawan Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah memberikan rekomendasi kepada 

penulis untuk melakukan penelitian ini. 

3. Bapak M.Khalilullah, S.Ag M.A selaku ketua Prodi Manajemen Pendidikan 

Islam beserta Bapak Nunu Mahnun, M.Pd selaku sekretaris Prodi Manajemen 

Pendidikan Islam. 
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4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd selaku pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis 

dalam menyusun skripsi ini. 

5. Ibu Fitra Herlinda selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan 

motivasi agar penulis dapat menjalani dan menyelesaikan perkuliahan 

program S1 dengan baik. 

6. Seluruh Dosen Jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan ilmu dan motivasi 

dalam menyelesaikan perkuliahan di jurusan tersebut. 

7. Ibu Ermita S.Pd MM selaku Kepala Sekolah, Bapak Drs. Zalman  selaku guru 

bimbingan konseling, dan karyawan serta seluruh siswa SMA Negeri 12 

Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

melakukan penelitian. 

8. Teman-teman BK 2013 seperjuangan yang tidak dapat disebutkan namanya 

satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. 

9. Teman-teman KKN dan PPL yang tidak dapat disebutkan namanya satu 

persatu, yang telah memberikan semangat kepada penulis. 

10. Teman-teman kos tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah 

memberikan semangat kepada penulis. 

Akhirnya semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan 

dilipat gandakan oleh Allah SWT, Amin. Semoga skripsi ini bermanfaat, terutama 

bagi penulis sendiri dan bagi dunia pendidikan. 
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