
 iii 

PENGHARGAAN 

 

Alhamdulillahirabbil „alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis 

ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan 

hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 

shalawat dan salam tidak lupa penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan 

kepada Nabiyullah, Habibullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia 

dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh pengetahuan. 

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul : “Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Siswa Terisolir di SMA Negeri 7 Pekanbaru”, merupakan karya 

ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar 

Sarjana Pendidikan pada Jurusan Managemen Pendidikan Islam Konsentrasi 

Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis mendapat banyak bantuan, 

dorongan, bimbingan dan petunjuk serta dukungan dari berbagai pihak secara 

moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung.Oleh sebab 

itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hutami, M.A 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 
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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. H. Kusnadi, M.Pd, Wakil Dekan II Ibu Dr. Zaitun, M.Ag,dan 

Wakil Dekan III Bapak Prof Dr.Khairunnas Rajab, M.Ag, staf dan karyawan 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska riau yang telah memberikan 

rekomendasi kepada Penulis untuk melakukan penelitian ini. 

3. Bapak M. Khalilullah, MA selaku ketua Program Studi Manajemen 

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

Manajemen Pendidikan Islam. 

4. Bapak  Dr. H. Muslim Affandi, M.Pd  selaku Pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat bagi 

penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin,M.Ag dan Ibu Afriza,S.Ag,M.Pd selaku 

penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing penulis selama 

belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau.  

6. Bapak Ibu dosen dan seluruh civitas akademik yang telah mendidik dan 

membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Ibu Dra. Nurhayati, ibu Dra. Hj. Yanifah Hasnah, ibu Rina Lestari S.Pd dan 

selaku guru bimbingan konseling di SMA Negeri 7 Pekanbaru. 
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8. Untuk yang teristimewa Almarhum Ayah Tercinta H.Amiruddin B  dan 

Ibunda tercinta Hj.Anizar terima kasih yang tak terhingga atas do‟a, 

semangat,kasih sayang, pengorbanan, ketulusan dan yang sangat berjasa 

dalam mendidik, membimbing, serta mendampingi penulis dari dalam 

kandungan hingga saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 

rahmat dan ridho-Nya kepada kedua orang tua. Serta yang selalu mampu 

menjadi tempat beristirahat dan melepas penat yang luar biasa.  

9. Kepada Abang-abang saya ir.Arifinsyah,M.Rizal, Apriyansyah,dan Edi 

Junaedi S.Hut dan kakak-kakak saya Warti Ameliza, Werna Yarnis, Adriyani 

SH, dan Suryana Amiruddin SE, Kakak ipar,abang Ipar  dan seluruh 

keponakanku dan juga keluarga besar yang selalu memberikan dukungan doa, 

semangat, kasih sayang kepada penulis serta materil sehingga penulis 

akhirnya bisa mampu menduduki bangku perkuliahan. 

10. Keluarga kecil penulis Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam (HMJ MPI) . 

11. Teman-teman BK dan AP angkatan 2013 terkhusus untuk kelas BK  E serta 

semua pihak yang telah memberikan motivasi  yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu dan terutama  AMOFAN  yang selalu setia selama 4 tahun 

bersama dan  memberikan semangat dan motivasi untuk sama-sama mengejar 

sarjana dan semoga di suatu saat kita dipertemukan dalam keadaaan sama-

sama sudah di dalam kesuksesan masing-masing. 
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12. Kepada teman-teman PPL dan KKN 2016,serta konco selama kuliah yang 

selalu menyediakan waktu untuk membantu penulis kapanpun siap menolong 

yaitu Angggi,Mulya,Heru,Oyon.  

13. Terindah dan teristimewa teman terdekat penulis my AUT‟S dari zaman 

SMA sampai sekarang yang selalu memberikan keceriaan dan semangat bagi 

penulis (Rosyi, Della, Deslya, Elsa, Nita, Tia, Septi, Uci, Dedek, Irfan, Isan, 

Izuan, Erik, Rara, Wiwin, Cici) dan juga Arif Prabowo S.T yang sering 

direpotkan selama proses pengerjaan skripsi dan penelitian, tetapi tidak 

pernah bosan untuk selalu memberikan semangat serta membantu penulis 

untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuannya. 

14. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi 

kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi 

amal ibadah dihadapan-Nya. Amin. 

Akhir kata,  Semoga skripsi ini bermanfaat, terutama bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan khusunya di bidang bimbingan konseling dan bagi penulis 

sendiri. 

Wassalamu‟alaikum Wr Wb 

Pekanbaru, 11 Maret  2018 
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