
KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan 

penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR). 

Penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta 

keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Penggunaan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa pada Pembelajaran PAI Kelas VIII di SMPN 7 Tapung”. 

Dalam penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, 

dorongan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis 

menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada : 

1. Orang tua tercinta Ayahnda Jakimin dan Ibunda Sulastri, yang telah 

memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada ananda, dorongan dan 

motivasi hingga akhirnya ananda bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dengan 

baik. 

2. Terima kasih juga buat abang kandung Wahyudi Saputra dan Adik ku tercinta 

Muhammad Al-Fadzri yang telah memberi dukungan dan dorongan serta 

mendengar keluh kesah yang tiada tara. 
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3. Bapak  Prof. Dr. H. Syafrinaldi S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam 

Riau. 

4. Terima kasih juga kepada bapak Dr. Zulkifli Rusby, MM. M E. Sy selaku 

Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. M. Yusuf Ahmad, MA, dan Pak 

Miftah Syarif, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan 

kesabaran memberikan arahan, bimbingan, dan saran-saran kepada penulis 

dalam penulisan skripsi ini. 

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

Riau yang membekali penulis dengan segudang ilmu yang sangat berarti. 

6. Kepala sekolah pak Yasri dan pak Sugeng selaku guru mata pelajaran PAI di 

SMPN 7 Tapung yang telah memberikan izin penelitian, memberikan data 

dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Terimakasih juga kepada keluargaku terkhusus kakek dan nenek yang selalu 

memberikan nasehat dan dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan 

kuliah ini.   

8. Terima kasih juga buat Arif Tri Kurniawan yang telah memberikan semangat, 

dorongan, dan dukungannya. 

9. Terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa Pendidikan Agama Islam 

Universitas Islam Riau angkatan 2014 PAI kelas C, khususnya buat bunda 

Moalina Selma Delpi yang memberikan nasehat serta dukungannya. terkhusus  
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juga buat sahabat-sahabat ku Khairiah, Riadhotul Istiqomah, Indriana 

Agustin, Ivana. 

10. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu disini. 

Semoga segala amal kebaikan bernilai ibadah disisi Allah SWT, sehingga dapat 

memberikan manfaat dunia-akhirat kepada penulis khususnya dan kepada semua 

pihak pada umunya, amiiin ya robbal alaminn. 

Akhir kata, semoga segala saran, bimbingan dan nasehat yang telah diberikan 

kepada penulis, hanya Allah SWT lah yang bisa membalasnya dan menjadikannya 

sebagai suatu amal ibadah, Amin Ya Robbal’alamin. 

 

       Pekanbaru, 24 Februari 2018  

                Penulis, 

 

                                                                       DINA AFRIANI 

             NPM : 142410106 
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