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Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT 

yang telah memberikan limpahan rahmat, ridho dan petunjuknya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Respons Siswa MAN 2 Model 
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serta salam tidak lupa pula kita berikan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi 

Muhammad SAW yang telah membawa nikmat Islam dan Iman bagi kita semua. 

Sebelumnya, yang telah dilewati oleh penulis selama masa-masa proses 

penyelesaian skripsi ini tidaklah seburuk yang dikira dan tidaklah semudah yang 

dibayangkan. Ada banyak sekali halangan, pengalaman, pembelajaran, rintangan, 
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arahan dan juga bimbingan dari para guru-guru atau dosen-dosen yang baik, 

berpengalaman, serta motivasi dan doa yang tiada henti yang mereka berikan, 

akhirnya dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam kesempatan ini, penulis juga menyadari bahwa besarnya bantuan 

dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, baik dari sisi moral 

maupun materil. Tanpa orang-orang yang berjasa ini, mungkin penulis tidak akan 
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penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua 

ananda tercinta, Ayahanda Drs. H. Muhammad Iqbal dan Ibunda Hj. Eli Suarni 

yang senantiasa selalu memberikan ananda kasih sayang, nasehat dan motivasi 
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dapatkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk ananda kedepannya dalam 
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Fadlullah, Tamyiz Abdul Halim, M. Ridziq Al-Umroh dan Humairah Balqis 

Elfirahmi yang selalu memberikan doa, dukungan agar kakaknya yang masih 

penuh kekurangan ini dapat menjadi yang terbaik dan bisa menjadi panutan yang 

baik untuk keluarga. Sekali lagi terima kasih kepada kedua orang tua, kakak dan 

adik-adik tercinta. 

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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ruang dan waktu, ilmu, bimbingan, arahan dan motivasi hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. H. Suhaimi, M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah 

banyak membantu dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. 

8. Bapak dan Ibu dosen sekalian yang selama masa perkuliahan telah 

mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis hingga saat ini, para pegawai dan 
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staf di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak membantu 

penulis. 

9. Kepada Kepala Sekolah, guru-guru dan staf Madrasah Aliyah Negeri 2 Model 

Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian. 

10. Kepada seluruh siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru 

yang telah besedia membantu dan menjawab pernyataan angket yang telah 

penulis berikan. 

11. Untuk sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat, doa, yang 

membantuku dan selalu mengisi hari-hari yaitu Karina Yuswara, Kiki Rizki 

Amelia, Dwi Anisa, Erlina Putri, Umul Khairiah, Embar Putri Widiastuti, 

Fattu Rohma, Bella Anggraini, Yossa Estika Sari, Fildzah Hafidzah, dan 

Wallyadini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. 

12. Untuk seluruh keluarga besar konsentrasi Broadcasting kelas BR B dan 

teman-teman semuanya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu 

dan dimana pun berada. Terima kasih telah menjadi bagian dan pelengkap 

selama ini, yang telah banyak berbagi waktu, kebersamaan, ilmu dan berjuang 

bersama. 

13. Untuk sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XLI 2017, 

Kecamatan Kampa, Desa Sawah Baru yang selalu memberikan dukungan 
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Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak 

yang telah banyak membantu dan mendukung penulis selama ini, baik dari awal 

hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia 
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mungkin saja skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis 
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terkhususnya bagi penulis sendiri dan semoga Allah SWT meridhoi segala apa-

apa yang penulis usahakan dalam penyelesaian skripsi ini.  

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 
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