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PENGHARGAAN 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah Ta’ala Tuhan semesta 

alam.Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih sayang-Nya 

selalu kita rasakan dalam setiap getaran kehidupan.Alhamdulillah syukur yang 

tiada pernah henti penulis ucapkan berkat nikmat kesehatan, rahmat dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa 

penulis doakan semoga senantiasa Allah Ta’ala limpahkan kepada Nabiyullah, 

Habibullah Muhammmad shalallahu’alaihi wasallam yang telah membawa umat 

manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan. 

Dengan izin dan rahmat Allah Ta’ala penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul: Pelaksanaan Kunjungan Rumah dalam Mengatasi Masalah Siswa 

Broken Home di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru, merupakan karya 

ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar 

Sarjana Pendidikan pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi 

Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak bantuan dan dorongan yang 

penulis dapatkan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada 

ibunda tercinta Mardiyetti dan ayahanda Herman yang telah berjasa membesarkan 

penulis dan mencurahkan kasih sayang dengan setulus dan sepenuh hati serta 

dukungan sehingga penulis bisa mencapai titik ini dan kepada kakak dan abang 

penulis yaitu Hasmar Yeni, S.Ag, Hadi Purnomo, Hasmar Yelli, Hasmartati 

Riyesti, Minda Reno Gusti, A.Md, Ridwan Herman, Rusda Ulva dan Rizki Kurnia 

yang banyak memberi semangat, motivasi, dukungan, dan bantuan kepada 

penulis.  Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, II dan III yang telah 

memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi 

negeri ini. 

2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, 

Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, Wakil Dekan II Dr. Zaitun, M.Ag dan Wakil 

Dekan III, Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag serta staf dan karyawan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah memberikan 

rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 

3. Bapak M. Khalilullah, M.A selaku ketua jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam dan Bapak Nunu Mahnun, M.Pd selaku sekretaris jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam. 

4. Bapak, Ibu staf jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang senantiasa 

membantu dalam segala kelancaran urusan penulis. 

5. Bapak, Ibu dosen dan seluruh civitas akademik yang telah mendidik dan 

membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu dosen penasehat akademik dan juga sekaligus pembimbing skripsi penulis 

Ibu Fitra Herlinda, M.Ag yang selalu memberi nasehat dan masukan kepada 

penulis selama penulis dalam masa belajar dan karya ilmiah ini bisa selesai 

dengan tepat waktu. 

7. Untuk sahabat SINARR yang sangat penulis sayangi karena Allah swt yaitu: 

Sunarsih sahabat dalam suka dan duka selama penelitian, masa perkuliahan 

yang senantiasa memberi semangat dan dukungan untuk penulis, Rahmalia 

sahabat dan teman pertama ketika mengenal jurusan Bimbingan Konseling di 

UIN Suska Riau yang setia menemani dan mendengarkan suka duka penulis, 

Ratna Sari sahabat yang selalu mengukir tawa dalam hari-hari penulis, Siti 

Indah Musyarofah sahabat yang terkadang sudah seperti kakak yang 

senantiasa memberikan nasehat-nasehat dan memberikan kesejukan ketika 

penulis berada disampingnya, Sri wahyuni sahabat yang selalu mengingatkan 
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penulis akan kecintaan terhadap-Nya yang memberikan apresiasi genggaman 

erat ketika penulis memutuskan untuk hijrah dan belajar untuk lebih 

mencintai Allah.  

8. Keluarga besar jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2013 

terkhusus teman-teman BK B, yaitu: Zulfa, Menik, Novita, Wulan, Ona, 

Mita, Rya, Ola, Fitri, Sugi, Desus, Desi Wd, Mira, Zuny, Ria, Linar, Yaya, 

Menik, Fitri H, Lily, Rupita, Puspita, Maman, Aznil, Ridho, Zulpan, Arief, 

John, dan Dafi serta seluruh mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

angkatan 2013 yang selalu hadir dalam hari-hari penulis, dan telah setia 

menjadi teman penulis dalam suka dan duka selam penulis belajar. 

9. Keluarga baru KKN Libo Jaya, Yunita Nadia teman terbaik selama KKN, 

juga teristimewa kordes kami Firman Sitanggang, dan teman lainnya yaitu: 

Tata, Adis, Ade, Ira, Feny, Lili, Fauzi, Aldi, Wendri, dan Ivo. 

10. Keluarga besar SMAN 10 Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama 

melaksanakan penelitian. 

11. Untuk sahabat terbaik di Kos Putri yang sangat penulis sayangi karena Allah 

si kaca mata Rani Zuhria Ningsih yang selalu setia menemani, mendengarkan 

keluh kesah dan menjadi sahabat suka duka penulis dalam masa perjuangan, 

dan sahabat-sahabat kos lainnya Pita, Oca, Miza yang menghiasi hari-hari 

penulis dan menjadi keluarga kedua di Pekanbaru. 

12. Dan untuk pihak lainnya, orang istimewa pilihan Allah yang masih 

dirahasiakan-Nya dan semua orang yang ikut mendoakan dan turut membantu 

penulis yang tidak bisa penulis sampaikan satu persatu. 

Akhirnya semoga segala do’a, kebaikan dan pengorbanan yang diberikan 

dilipatgandakan oleh Allah swt, aamiin ya rabbal’alamiin. Semoga skripsi ini 

bermanfaat, terutama bagi penulis sendiri. 

Pekanbaru, Januari 2017 

            Penulis 

 

       Herda Marni Nofi 


