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PENGHARGAAN 

 

 
 

الحمد هلل رب العالميه والصالة والسالم على اشرف األوبياء والمرسليه وعلى اله وصحبه 

 أجمعيه. أشهد ان ال اله اال هللا واشهد ان محمدا عبده ورسىله. اما بعد 

 
Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan, serta 

limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi 

ini. Selanjutnya sholawat beserta salam teruntuk sang idola yakni Nabi 

Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai 

kemuliaan untuk segenap umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan 

bakat untuk mengarungi kehidupan baik di dunia maupun kehidupan di akhirat. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 

dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 

kepada penulis. Jutaan terima kasih penulis haturkan untuk ayahanda Kasiran dan 

ibunda tercinta Siti Mutmainah atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, didikan 

serta doa dalam setiap sujudnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di 

perguruan tinggi sebagaimana yang telah diita-citakan. 

Selain itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis 

menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Dr. H. Suryan A. Jamrah, M.A. Wakil Rektor I. Dr. 

H. Kusnadi, M.Pd. Wakil Rektor II. Drs. H. Promadi, M.A., Ph.D. Wakil 

Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S. Ag., M.Ag. Dekan Fakultas Tarbiyah an 

Keguruan. Wakil Dekan I Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag. Wakil Dekan II Dr. Dra. 

Rohani, M.Pd. dan Wakil Dekan III Dr. Drs. Nursalim, M.Pd. yang telah 

memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 
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3. Dra. Afrida, M.Ag. Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam, H. Adam Malik 

Indra, Lc., MA. Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah 

memberikan motivasi dan kemudahan berurusan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Dr. Hj. Yuliharti, M.Ag. Dosen Penasehat Akademis (PA) penulis yang telah 

memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan dari semester 1 sampai sekarang 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dr. Hj. Yuliharti, M.Ag. pembimbing skripsi I dan Nurzena, M.Ag. 

pembimbing skripsi II yang tidak pernah lelah dan selalu sabar memberikan 

bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang sangat 

berjasa memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Kepala dan staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim 

Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ustadz Muhammad Syarqawi, S.H.I. selaku Kepala Madrasah Aliyah Darul 

Hikmah Pekanbaru yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian. Ustadz Bakri, S.Ag selaku guru fikih sekaligus pamong yang telah 

membantu dan mengarahkan penulis selama melakukan penelitian, Ustad Ade 

Fariz Fahrullah dan Ustadzah Nurul Qamal selaku guru fikih yang telah 

membantu penulis dalam melakukan penelitian.  Kepala tata usaha, staf dan 

karyawan Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, serta siswa/siswi 

MadrasahAliyah Darul Hikmah Pekanbaruyang ikut serta membantu penulis 

dalam penelitian. 

9. Untuk sahabat-sahabat terbaik: Hilda Restinawati, Putri Jannati, Wiwin 

Suryani, Surya Rahman, Muhammad Jumri, Muhammad Andri Buana, 

Syafruddin Nasriyanto, dan kak Nurbaiti, yang senantiasa memberikan 

bantuan, doa, dan dukungan kepada penulis. Teman-teman PAI G dan FIKIH 

B angkatan 2014 yang selama ini belajar dan berjuang bersama, semoga tetap 

terjalin silaturahmi di antara kita. 
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10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah m 

11. emberikan bantuan, doa, dan dukungan kepada penulis meski tidak tercatat 

dan tidak tersebut dalam skripsi ini. 

Doa dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan semua 

pihak dengan kebaikan yang melimpah. Jazakumullah Khairan Katsiron atas 

bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangan, karena keterbatasan penulis baik dalam literature maupun 

pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke arah yang lebih baik. Penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. Amin…. 

 

Pekanbaru, 04 Oktober 2018 
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