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PENGHARGAAN 

 

Al-hamdu lillahi Rabbi al-„Alamin puji syukur bagi Allah SWT yang 

maha pengasih lagi maha penyayang, atas segala rahmat, hidayat dan taufik-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, walaupun mungkin 

di dalam penyelesaiannya terdapat berbagai cobaan dan rintangan. 

Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan dengan lafadz “asyhadu an 

la ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad rasulallah Allahumma shalli 

‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad” kepada Nabi junjungan alam yakni 

Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari zaman jahiliyyah 

menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak 

memperoleh motivasi, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu,pada kesempatan ini Penulis 

ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih ditujukan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag.selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Keguruan UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Kusnadi, M. Pd., selaku Wakil 

Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Ibu Dr. 

Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Suska Riau. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Wakil 

Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 

3. Bapak Drs. Zulkifli, M.Ed., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Suska Riau, sekaligus sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan nasehat dan motivasi yang sangat 

berarti bagi penulis serta dorongan agar penelitian ini dapat diselesaikan 

dengan baik.  
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4. Ibu Dra. Hj. Ilmiyati, M.Ag selaku sekretaris Program Studi Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini (PIAUD) yang telah meluangkan waktu dan 

pikirannya dalam memberikan ilmu, kritik, saran selama masa 

perkuliahan. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyampaikan dan 

memberikan ilmu pengetahuannya serta informasi sehingga memperkaya 

pengetahuan penulis. 

6. Seluruh karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu dan 

memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan administrasi 

akademis. 

7. Ibu  Dra. Hj. Ilmiyati, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar 

dan ikhlas ditengah kesibukannya masih bersedia meluangkan waktu dan 

pikiran dalam memberikan ilmu, saran, dan bimbingan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu Pengelola atau Kepala Sekolah beserta guru-guru Raudhatul Athfal Al-

Muttaqqin, yang telah memperbolehkan dan membantu penulis dalam 

proses penelitian. 

9. Murid-murid Raudhatul Athfal Al-Muttaqqin yang telah menjadi subjek 

penelitian. 

10. Teristimewa kepada orang tua penulis tercinta Ayahanda Abas dan Ibunda 

Iyus yang selalu memberikan doa, dukungan moral, motivasi, semangat 

dengan penuh kasih sayang, serta bantuan materi hingga penulis bisa 

menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. 

11. Keluarga tercinta, Abang, kakak yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman KKN angkatan 2017 yang berjuang bersama-sama dan 

memberikan semangat dalam perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini. 

13. Abang Rifian yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama 

menajalani pendidikan di UIN SUSKA Riau 
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14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan untuk membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga amal baik yang telah kalian lakukan mendapatkan keridhaan dan 

balasan dari Allah SWT aamiin ya robba al-‘alamin. Selain itu, penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan 

skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. 

 

 

Pekanbaru, 06 Juli 2018 

Penulis. 

 

 

    

Reni Fauziah Putri 

NIM. 11419203443 

 

 


