
KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirabbil ‘aalamiin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyusun dan menyelessaikan penulisan skripsi ini dengan judul Penerapan 

Strategi Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Kelas VIII C SMPN 02 Logas Tanah Darat. Adapun skripsi ini diajukan 

untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti munaqasyah guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam di Universitas 

Islam Riau, Pekanbaru. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai 

karya manusia biasa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat 

adanya kekurangan dan kelemahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan 

kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebaab itu, dengan 

kerendahan hati penulis akan menerima semua kritikan dan saran-saran yang 

bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan bimbingan 

dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang 

telah membantu penulis selama ini terutama kepada: 
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1. Untuk ibunda Susilawati dan Ayahanda Sodik tercinta atas limpahan cinta, 

kasih dan sayang serta do’a juga dukungan moril dan materil kepada penulis. 

Semoga Allah SWT., membalas semua kebaikan yang telah Ayahanda dan 

Ibunda berikan karena tidak akan pernah terbalas dengan apapun. 

2. Bapak Drs. H. M. Ali Noer, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Sholeh, 

M.Ag selaku pembimbing II yang selalu mengarahkan penulis pada arah 

penelitian yang lebih sempurna agar penyusunan  dan penulisan skripsi ini 

menjadi lebih baik dan selesai tepat waktu. 

3. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi  S.H. MCL selaku rektor Universitas Islam 

Riau. 

4. Bapak Dr.Zulkifli Rusby, MM, M.E, Sy selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Riau (UIR), Bapak Miftah Syarif, M.Ag selaku Wakil Dekan 

I, Bapak H. Hamzah, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs. Mawardi 

Ahmad, M.A selaku Wakil Dekan III. 

5. Bapak/Ibu dosen serta Staf Pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam 

Riau yang membekali penulis dengan segudang ilmu yang sangat berarti. 

6.  Bapak Yurnalis, S.Pd selaku Kepala SMPN 02 Logas Tanah Darat dan Ibu 

Yuniati, S.Pd.I selaku guru bidang studi Pendidikan Agama Islam, serta 

seluruh siswa Kelas VIII C SMPN 02 Logas Tanah Darat. 

7. Untuk adik tersayang Fajar Ani Lestari dan Ahmad Bagos Nugroho serta sanak 

keluarga nenek, paman, bibi, dan sepupu, terimakasih untuk dukungan, 

semangat, dan do’anya. 
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8. Teman seperjuangan penulis Kumala Sari, bunda Moalina Selma Delpi, Ivana, 

Mardiana, Yuliana, Nisa, Elly, Winda serta semua mahasiswa/i jurusan 

Pendidikan Agama Islam kelas 8C angkatan 2014 yang tidak dapat penulis 

sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas 

motivasi, semangat, serta do’a yang diberikan selama ini. 

9. Teman kost Dina, Isti, Masrika, Siti Julaiha Andriani, Yuni, Yohana, terima 

kasih untuk semangat dan do’a yang diberikan kepada penulis. 

10. Semua pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang 

telah memiliki andil dalam membantu menyelesaikan laporan ini. 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran 

yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya terutama bagi 

penulis sendiri. Aaamiin, terima kasih. 

 

 

 

Pekanbaru, 01 Maret 2018 

     Penulis 

 

 

       FAJAR AYU LESTARI 

     NPM : 142410157 
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