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PENGHARGAAN 

 

Alhamdulilahi Rabbal ‘Alamin, segala puji penulis ucapkan kehadirat  

Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, atas curahan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta 

salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya 

keimanan dan ilmu pengetahuan. 

Penulis menyadari  bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas 

dari kesulitan maupun hambatan, akan tetapi berkat dukungan, saran, dan 

bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran 

tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Terutama keluarga penulis, khususnya 

yang penulis cintai dan sayangi sepanjang hayat, yaitu kedua orang tua penulis, 

Ibunda tercinta Desi Warni dan Ayahanda tersayang Alm. Japriadi, yang selalu 

memberikan semangat, doa dan membimbing penulis sampai saat ini, serta 

saudara yang paling penulis sayang yaitu abang tercinta Muhammad Fikri dan 

adik tercinta Intan Safira, Muhammad Teguh Akbar dan Almh. Nadira Safitri 

yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat serta pengorbanan baik 

moral maupun materil untuk keberhasilan penulis. Selain itu pada kesempatan ini 

penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya. 

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

Suska Riau. Bapak Dr. H. Suryan A. Jamrah,MA., selaku Wakil Rektor I UIN 

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

Riau. Bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., selaku Wakil Rektor III UIN Suska 

Riau, beserta seluruh staff dan karyawan Rektorat UIN Suska Riau. 

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

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Bapak Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag., 

selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Ibu 

Dr. Dra. Rohani, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Suska Riau. Bapak Dr. Drs. Nursalim, M.Pd., selaku Wakil 
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Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, beserta seluruh 

staff Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 

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

4. Ibu Dra. Hj. Nurasmawi, M.Pd selaku dosen pembimbing 1 dalam pembuatan 

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

dalam membimbing penulis dalam membuat skripsi. 

5. Ibu Emilia Susanti, M.Pd selaku dosen pembimbing II dalam pembuatan 

skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga penulis berhasil 

menyelesaikan skripsi ini  

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

harganya selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Pendidikan 

Ekonomi. 

7. Keluarga besar Pendidikan Ekonomi angkatan 2014 kelas F yang tidak bisa 

disebutkan namanya satu persatu, 

8. Terimakasih khusus ku kepada teman-temanku tercinta Isnaini Fitriana 

Nurjanah, Vivi Umnyyati, Retno Yulia Atrianti, dan Siti Rina Irayati,  yang 

telah menemani dan membimbing semester akhir ku. 

9. Terimakasih sahabat terbaik ku Nurrahmi Fauzia Risyad dan Putri Adzkia 

Yudha yg selalu ada ketika aku membutuhkan dan yang selalu memberikan 

support tiada henti,  

10. Serta terimakasih kepada  adek-adek kos ku Rafika Bahri dan Andriani yang 

selalu memberi semangat yang luar biasa pada ku serta 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 masa 

depan gemilang seperti harapan saat menginjakkan kaki di UIN Suska Riau 

untuk yang pertama kalinya. Aamiin. 

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

mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan 

kedepannya. Aamiin YaaRobbal ‘Alamin..  

 

Pekanbaru, September 2018 

 

 

 

      Ayu Safrina 

      Nim. 11416203401 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


