KATA PENGANTAR
   
Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang
telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, nikmat dan karunianya, sehingga
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Upaya Guru
Pendidikan Agama Islam Dalam Motivasi Belajar Siswa di SDN 003 Subarak
kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar” ungkapan kecintaan kepada
Rasulullah dengan shalawat beserta salam yang tiada henti penulis ucapkan
kepada Nabi Muhammad SAW. Yang membawa umatnya dari zaman kebodohan
hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang
ini. Dengan limpahan rezki yang Allah berikan kepada kedua orang tua penulis
sehingga dapat menuntut ilmu di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
Setelah mengalami berbagai rintangan, suka maupun duka, penulis tidak ingin
mudur dalam persoalan tersebut, dan akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan
hidayah yang Allah SWT berikan kepada penulis. Skripsi ini diajukan sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan (S.Pd).
dalam penyusunan skripsi banyak orang-orang yang telah berjasa dan membantu
penulis baik secara moril maupun materil. Karena itu penulis mengucapkan ribuan
terima kasih kepada:
1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, yakni Ayahanda H.Nurman HN dan
Ibunda Hj. Mardiati, yang senantiasa merawat dan menafkahi dari kecil hingga
saat ini, dengan kasih sayangnya dan mereka selalu mendoakan anak-anaknya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
iii

2. Kakakku dan Abangku tersayang, Misrawati, Zuriati Amd (alm), Emilda S.Pd,
Jefri, Ade Minur S.Sy, Nurvadilla S.Pd, Nuri Azhara S.E. Sy. dan Ilham
Hidayat, terima kasih atas dorongan dan nasehatnya yang di berikan kepada
penulis.
3. Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, M.C.L Selaku Rektor Universitas Ialam Riau.
4. Dr. Zulkifli MM, M.E. Sy. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas
Ialam Riau.
5. Dr. H. M. Ali Noer MA. Selaku pembimbing I, terima kasih Bapak telah
memberikan saran, bantuan, motivasi dan pengarahan kepada penulis.
6. Musadad Harahap MPd.I. Selaku Pembimbing II, terima kasih Bapak telah
memberikan saran, bantuan, motivasi dan pengarahan kepada penulis.
7. H. Miftah Syarif M.Ag. Sebagai Dosen PA. Terima kasih bapak
mendengarkan keluh kesah penulis dalam berbagai persolan,

sudah

dan selalu

memberikan saran terbaik untuk penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Mardiana Wulansari, Revi Eka Putri, Fitri
utami, Andri Junaidi, Lia Kamilah, Nelda Fitria, Rafita Manda Sari dan semua
teman-teman seangkatan kelas pai C, telah memberikan semangat sehingga
penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan Semua pihak yang telah
memberikan bantuan dan dorongan selama pendidikan dan penyelesaian tugas
akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Harapan penulis semoga
skripsi ini dapat memberi manfaat serta pemikiran sumbangan pemikiran lebih
lanjut. Akhir kata, semoga keiklasan dari semua pihak yang memberikan Doa
dan bantuan, bimbingan serta dorongan pada penulis mendapatkan limpahan
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rahmat dari Allah SWT, dan skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin
ya robbal „alamin.

Pekanbaru, 20 Juli 2018
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