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PENGHARGAAN 

 

Bismillahirrahmanirahiim 

 Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta 

Alam yang telah memberikan segala nikmat yang tak terhingga kepada hambanya 

sampai detik ini, dan shalawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpahkan  

kepada bagimda Muhammad SAW sehingga penulis dapat melewati perjalanan 

akademis dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pola Asuh 

Orang tua di Rumah terhadap Karakter Anak di Raudhatul Athfal Al-Fityah 

Pekanbaru”. 

 Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas 

usaha dan upaya yang telah penulis lakukan serta bantuan yang sangat berharga dari 

beberapa pihak. Di tengah kesibukannya, mereka menyempatkan waktu luang untuk 

berbagi informasi dan motivasi agar penulis mampu mewujudkan skripsi ini. Maka 

dengan niat suci dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada orang-orang atas segala bantuannya terutama kepada yang teristimewa orang 

tua penulis, ayahanda tercinta Paimin dan ibunda tersayang Titin Hayati yang telah 

mengantarkan penulis hingga seperti sekarang dengan penuh kasih sayang, do’a, 

kesabaran, keikhlasan dan perjuangan hidup demi kelangsungan pendidikan putri-

putrinya, terima kasih atas segalanya. 
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 Ucapan terima kasih selanjutnya penulis sampaikan kepada: 

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

Riau. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau. 

Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau. Bapak 

Dr. Tohirin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, beserta seluruh 

staff UIN Suska 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.  

4. Ibu Dra. Hj. Ilmiyati, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini (PIAUD) yang telah banyak memberikan motivasi dan 

saran kepada penulis sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini. 
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5. Ibu Dra. Hj. Sariah, M.Pd., selaku Pembimbing Skripsi yang telah dengan 

sabar meluangkan banyak waktu dalam memberikan bimbingan, saran, 

masukan yang sangat berarti bagi penulis. Yang selalu memberikan motivasi 

kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya ibu, semoga jadi amal jariyah, 

aamiin. 

6. Bapak/ Ibu Dosen Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah memberikan bekal ilmu, 

motivasi dan bimbingan kepada penulis semasa penulis belajar di bangku 

perkuliahan. 

7.  Kepala Sekolah, guru-guru, orang tua murid dan anak-anak di Raudhatul 

Athfal Al-Fityah Pekanbaru yang telah memberi izin dan mendukung penulis 

dalam melakukan penelitian di RA Al-Fityah Pekanbaru sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

8. Organisasi yang telah menempa diri penulis agar menjadi pribadi yang 

bermanfaat bagi agama, bangsa dan Negara, yang memberikan ilmu yang 

tidak penulis dapatkan dalam masa perkuliahan, memberikan dukungan dan 

motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Yaitu 

Forum Kajian Islam Intensif (FKII Asy-Syams) Rohis UIN Suska Riau, 

Forum Studi Nurul Ilmi (FS Nuri) Rohis Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FTK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 
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Indonesia (KAMMI Komsat Buya Hamka), Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini (HMJ PIAUD). 

9. Sahabat- sahabat KKN Kelurahan Telaga Sam-Sam yang telah memberikan 

semangat dan motivasi kepada penulis, yang mengajarkan arti pengabdian dan 

tanggung jawab, serta mengajarkan arti kerjasama dan kekeluargaan. 

10. Serta semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik, namun penulis juga menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak 

untuk menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya. Aamiin Ya Robbal ‘Alamin.. 

   

     Pekanbaru, 09 April 2018 

 

       

             Fitri Sriyani 

       NIM. 11419203476 

 

 

 

 


