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PENGHARGAAN 

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju 

alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Semoga di Yaumil 

akhir kita tergolong sebagai umatnya yang memperoleh syafaatnya. 

Skripsi dengan judul “Faktor Dominan yang Menjadi Pertimbangan 

Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Program Konsentrasi pada Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Uin Suska Riau. “ merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis 

untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 

(S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan banyak bantuan dari berbagai pihak, terutama oleh keluarga yang 

dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan penuh baik 

moril maupun materil. Terimah kasih untuk Ayahanda Suardi dan Ibunda Rosni 

atas semua dukungan dan doa yang telah diberikan. Usaha yang dilakukan penulis 

tidak berarti apa-apa tanpa do’a hajat dan kasih sayang Bapak dan Ibu. Semoga 

Allah SWT memberikan kesempatan kepada penulis untuk membahagiakan 

Bapak dan Ibu. Aamiin. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan, 

rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta 

bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan 

dengan penuh rasa hormat ucapan terimakasih yang dalam kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. Mujahidin.,M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.Ag.,M.A. selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Dra. Hj. Sakilah, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universiatas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

4. Ibu Dra. Mainizar, M.Ag. selaku dosen pembimbing 1 dalam pembuatan 

skripsi yang telah membagi ilmunya dengan sabar, meluangkan waktu, dan 

tenaga dalam membimbing penulis dalam membuat skripsi. 

5. Bapak Drs. Akmal, M.Pd. selaku dosen pembimbing II dalam pembuatan 

skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga penulis berhasil 

menyelesaikan skripsi ini  

6. Ibu Dra. Hj. Nurasmawi, M.Pd. selaku Penasehat Akademis yang telah 

memberikan nasehat dan arahan selama proses perkuliahan.  

7. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai 

harganya selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Pendidikan Ekonomi. 

8. Ibu Titi Sugeng dan Yetti novia yang telah dengan ikhlas hati memberikan 

bantuan beasiswa, semoga selalu diberikan limpahan rezki oleh Allah SWT. 

9. Abang, kakak, dan adik ku tercinta terimaksih banyak untuk motivasi dan 

pengertiannya kalian adalah alasan terbesar aku untuk semangat dan segera 

menyelesaikan skripsi ini.  

10. Junior Jurusan Pendidikan Ekonomi  (Khairul Umam Gadari, Roy Mahendra) 

yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

11. kepada teman-teman seperjuangan, (Hendrizal, Febriadi, Pendi, Pajri, Pras, 

Kevin, Rijki, Intisari, Ratna, Teti, Ayu, Vivi, Retno, ) yang telah bersama-

sama dengan penulis meretas kebahagiaan, melewati kesengsaraan, dan 

menciptakan pola suka duka yang akan terus terkenang sepanjang masa 

sampai usia melemahkan pandangan dan ingatan. Semoga kita mendapatkan 
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masa depan gemilang seperti harapan saat menginjakkan kaki di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk yang pertama kalinya. Aamiin. 

12. Keluarga besar Jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2014 khususnya lokal 

E yang tidak bisa disebutkan nama nya satu persatu terimakasih banyak 

kalian semua telah memberikan warna dalam kehidupan, telah mengajarkan 

arti persahabatan semoga kelak kita berjumpa dalam kehidupan yang lebih 

baik. Aamin  

  Mohon maaf jika ada pihak yang tidak disebutkan, tanpa mengurangi rasa 

hormat terima kasih atas segala dukungannya. Penulis sangat sadar akan segala 

dorongan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. atas segala peran 

dan partisipasinya yang telah diberikan dan semoga Allah SWT senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhirnya penulis 

mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan 

kedepannya. Aamiin YaaRobbal ‘Alamin..  

 

           Pekanbaru, 10  Agustus 2018 

                              Penulis  

         

              (  Yopi Dika Saputra ) 

        

 

 

 

 

                                    


