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PENGHARGAAN  

 

 

 

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis 

kirimkan buat junjungan alam Nabu Muhammad SAW, yang telah membawa 

umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu 

pengetahuan. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

Skripsi dengan judul Persepsi Siswa tentang Profesionalisme Guru 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 

Pekanbaru, merupakan hasil karya ilmia yang ditulis untuk memenuhi salah satu 

persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis sebagai manusia tidak luput dari berbagai kesalahan tentunya 

dalam skripsi ini pun 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 sifatnya membangun. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa ayahanda Muslim dan 

ibunda Halimah, terima kasih atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan motivasi 

yang diberikan kepada penulis. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam 

lindungan dan karunia-Nya serta selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. 
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Selain dari itu, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun 

materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin S.Ag., M.Ag., Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Surya A. Jamrah  M.A., wakil rektor 

I, Drs. H. Promadi MA., Ph.D, wakil rektor III yang telah memfasilitasi 

penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

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

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

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

memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Dra. Afrida M.Ag., ketua jurusan Pendidikan Agama Islam dan H. Adam 

Malik Indra Lc, M.A., sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Drs. M. Fitriadi M.Ag., pembimbing skripsi satu yang telah meluangkan 

waktu, memberikan bantuan, arahan, bimbingan, nasehat, serta motivasi 

kepada penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

5. Drs. H. Edi Yusrianto M.Pd., penasehat akademis yang telah meluangkan 

waktu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama mengikuti 

proses perkuliahan 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 pengajaran kepada penulis 

selama kuliah di perguruan ini. 

7. Karyawan karyawati Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan 

bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 

8. Karyawan karyawati perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Hj. Rosmawati S.Ps., Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pekanbaru, 

yang telah telah memberikan izin penelitian kepada penulis demi 

terselesaikannya skripsi ini, serta seluruh guru dan staf yang telah memberikan 

bimbingan dan bantuannya. 

10. Maryam I BA., guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 5 Pekanbaru, yang telah membantu memberikan izin dan arahan-

arahan selama penelitian berlangsung. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan, do’a, dan dukungan kepada penulis meski tidak diucap 

dan tidak tersebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak ada yang terlupakan 

melainkan Allah telah mencatatnya sebagai amalan mulia atau keihlasan 

bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan 

balasan terbaik. 

Penulis menyadari dalam penulisan ilmiah ini banyak sekali kesalahan dan 

kekhilafan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membantun dari pembaca, dan semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi kita. 

Amin Ya Robbal ‘Alamin 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 Pekanbaru, Juli 2019 
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