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PENGHARGAAN 

 

 

Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin, dengan segala keridhaan hati penulis 

bersyukur atas 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 serta 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. 

Skripsi dengan judul “Hubungan antara Persepsi Siswa Tentang 

Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam dengan Akhlak Siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tambang”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis 

untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd.) pada program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam 

skripsi inipun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis 

penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi 

ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca yang sifat nya membangun. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 

dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 

kepada penulis .Terutama untuk yang paling tersayang kedua orang tua, ayahanda 

Hairun dan ibunda Turiani yang telah membesarkan, menjaga, mendidik serta 

selalu mendo’akan dalam setiap sujudnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, 

kritikan, bimbingandan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA.Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif KasimRiau, beserta Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.Wakil 

Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag.Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. 

Tohirin, M.Pd.Wakil Rektor III yang telah memberikan izin dan waktu 

untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini.  

2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd.Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

beserta Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd.Wakil Dekan I, Ibu Dr. Zaitun, 

M.Ag. Wakil Dekan II, Bapak Prof. Dr. Hairunas M.Ag.Wakil Dekan III, 

kepada staf dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan keguruan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan 

rekomendasi kepada Penulis untuk melakukan penelitian ini.  

3. Ibu Dra. Hj. Yuliharti, M.Ag.Ketua Program Studi Pendidikan Agama 

Islam dan Bapak Drs. M. Fitriyadi, M.Ag. Sekretaris Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Dewi Sri Suryanti, M.SI. dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan serta motivasi kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. 

5. Bapak Drs.Azwir Salam, M.Ag. penasehat akademik yang telah 

membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

ini. 

7. Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis 

8. Kepada Ibu Nurlian, S.Pd. Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Tambang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian. Kepada Bapak Khoirudin, S.Ag. Wakil Kepala 

Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang yang telah 
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membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi sekolah, kepada 

Bapak Masnor, S.Ag, M.Pd. guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang yang telah membimbing 

penulis, memberikan masukan hingga penelitian selesai. 

9. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada teman-teman 

seperjuangan Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2013 khususnya 

kelas konsentrasi SLTP/SLTA C. Dan ucapan terimakasih teruntuk 

sahabat-sahabat KKN Angkatan XL 2016 dan PPL 2016. 

10. Ucapan terimakasih teruntuk sahabat-sahabat tersayang Tri Febby Nastiti, 

,IlnaFitry, Juliana, Ria Syahputri,Anisa Arsyad dan Lenni Sari yang selalu 

mendo’akan, memotivasi dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

11. Terakhir atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang disebutkan 

di atas penulis mengucapkan terimakasih. Semoga segala bantuan yang 

diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

Aamiin. 

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan kesalahan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima 

kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan dan 

penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mendo’akan semoga Allah SWT 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

Pekanbaru, 05 Juni 2017 

Penulis,  

 

 

 

Selidahwati 

NIM. 11311203481 

 


