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PENGHARGAAN 

Alhamdulillahirobbil’alamin penulis haturkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, nikmat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pengaruh Pengawasan 

Kepala Sekolah terhadap Kedisiplinan Guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru“. Dalam menyelesaikan skripsi ini 

penulis banyak mendapatkan bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai 

pihak, terutama pada Ibunda saya  Ismawati dan Ayahanda saya Syamsuar yang 

telah menjadi motivator terbesar dalam hidup penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, inspirasi, nasehat, 

dukungan serta mengorbankan materi maupun moril, yang selama ini tercurah 

kepada penulis sehingga penulis masih tetap semangat mengemban amanat yang 

diberikan untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih Ibu dan Ayah 

semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT. 

Sepenuhnya skripsi ini selesai berkat bimbingan dan bantuan  dari 

berbagai pihak, selanjutnya pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yaitu kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor UIN Suska Riau, 

beserta Wakil Rektor yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba 

ilmu di perguruan tinggi ini. 

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

Keguruan UIN Suska Riau yang telah memberikan rekomendasi kepada 

penulis untuk melakukan penelitian ini. 

3. Bapak Khalilullah, S.Ag, MA., selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.  

4. Bapak Nunu Mahnun, M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam, sekaligus dosen Penasehat Akademis yang meluangkan 

waktunya untuk memberi nasehat kepada penulis selama perkuliahan. Serta 
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Staf Jurusan yang telah memberikan motivasi dan kemudahan berurusan 

kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

5.  Bapak Prof H. Raihani, M. Ed. Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu begitu banyak dan selalu ada jika penulis memerlukan 

bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. Zulkilfi Nelson, M.Ed., selaku konsultan statistik skripsi yang 

telah meluangkan waktu tenaga dan pikirannya untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Alisman., selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 

Terpadu Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru 

yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis untuk memperoleh 

data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman seperjuangan AP 2013 tercinta yang tidak bisa saya sebutkan 

satu persatu, terimakasih atas kesetiaan dan sumbangsih perjuangan kita 

bersama-sama. 

10. Teman-teman KKN yang telah memberikan semangat kepada penulis saat 

melaksanakan KKN yakninya Ali, Adish, Ridho, Tiara, Amel, Rezi, Alya dan 

keluarga besar KKN.  

11. Teman-teman PPL yang telah memberikan semangat kepada penulis saat 

melaksanakan PPL yakninya Fani, Dinda, Dewi, Ikhsan, Deni, dan kawan-

kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

12. Sahabat-sahabat penulis Mardiana, Siti Silfiana, Mesra Lestari, Mesria Nelli, 

Afriyanti, Rifqa Wardhiya yang selalu ada untuk penulis, terima kasih 

sahabat atas kesetiaan kalian mendampingin penulis, dukungan, semangat, 

bantuan serta motivasi yang telah banyak kalian berikan selama ini.  

 

Kepada mereka semua, penulis ucapakan “jazakumullah khairan 

katsiran”. Semoga amal baiknya diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. 

Jauh dari pada itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 
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jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan sumbangsih dari 

pembaca berupa kritik dan saran yang membangun guna bisa tercapainya 

penyusunan karya lain dikemudian hari. Dan semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. 

 

Pekanbaru,     Maret 2018 

         Penulis 

                                             

                                                                   Yosi Amelia Susanti       


