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PENGHARGAAN 

 

 
 

اَ ْلَْْمدُ  للِ  َرب   اْلَعاَلِمْيَ  َوالصَّاَلةُ  َوالسَّاَلمُ  َعَلى َأْشَرفِ  ْاألَْنِبَياءِ  َواْلُمْرَسِلْيَ  َوَعَلى اَلِهِ  

. َأْشَهدُ  َأنْ  لَ  إَِلهَ  ِإلَّ  اللُ  َوَأْشَهدُ  َأنَّ  ُُمَمًَّدا َعْبُدهُ  َوَرُسْولُهُ . أَمَّا بَ ْعدُ .  َوَصْحِبهِ  َأْْجَِعْيَ

Dengan segala keridhaan hati penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat, ni’mat dan hidayah-Nya, baik berupa umur yang 

panjang, kesehatan yang baik, dan kesempatan yang luang, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam teruntuk sang idola yakni Nabi 

Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai 

kemuliaan untuk segenap umat manusia di penjuru alam ini sebagai pedoman dan 

bekal untuk mengarungi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Strategi Active Learning Tipe 

True or False terhadap Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fikih di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis 

untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 

(S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari begitu banyak 

bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan 

hati kepada penulis. Teruntuk yang paling utama buat Ayahanda tercinta 

Syamsiswir, Ibunda tersayang Murniati, Nenek tersayang Hj. Nurjanah (almh), 

segenap keluarga besarku, paman, bibi, saudara-saudaraku Nurul Huda dan Ilham 

Ramadhona, yang sangat berjasa baik dalam menjaga, membesarkan, mendidik, 

memberikan semangat, nasehat, dukungan baik moril maupun materil, yang selalu 

mendo’akan penulis dalam setiap sujudnya, dan yang selalu menemani penulis 

dalam suka dan duka hingga terselesainya skripsi ini.  
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Selain dari itu, penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik moril 

maupun materil dari berbagai pihak, yang pada kesempatan ini penulis juga ingin 

menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih dan penghargaan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil 

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

Tohirin, M.Pd, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

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

Keguruan, Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. 

Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Dekan II, Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, 

M.Ag, selaku Wakil Dekan III  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, dan juga selaku dosen pembimbing skripsi yang tak 

pernah lelah, selalu sabar dalam memberikan bimbingan, selalu berkenan 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan nasehat, arahan, kritik 

dan saran, serta semangat yang sangat luar biasa yang selalu diberikan selama 

penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. M. Fitriyadi, M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah berkenan meluangkan waktu, 

memberikan arahan, nasehat, memberikan bantuan dan pelayanan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Azwir Salam, M.Ag, selaku Penasihat Akademik (PA) yang 

selalu berkenan meluangkan waktu, memberikan nasehat, motivasi dan 

memberikan pengarahan selama perkuliahan di Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar, yang telah memberikan bekal ilmu 

yang tidak ternilai harganya selama mengikuti perkuliahan di Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Kepala dan staf pengelola Bidik Misi yang telah memberikan bantuan baik 

moril maupun materil selama ini, semua bantuan yang penulis terima tidak 

akan pernah penulis lupakan hingga akhir hayat penulis.  

8. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta Bapak dan 

Ibu karyawan Program Studi Pendidikan Agama Islam, yang telah 

memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

9. Kepala dan staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, serta kepala dan staf perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Bapak Drs. H. Muliardi, M.Pd, selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pekanbaru, Ibu Sri Hastuti MS., M.Ag, selaku guru mata pelajaran Fikih 

kelas XI, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, dan seluruh siswa-siswi 

di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru, khususnya kelas XI IIS 2 dan XI IIS 

4, yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, 

meluangkan waktu, memberikan nasehat, memberikan bantuan dan pelayanan 

dalam mengumpulkan data-data, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

11. Rekan-rekanku pada Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2013 

PAI F dan PAI Fikih B, dan khusunya buat sahabat-sahabatku, Kta, Rini, 

Fitrianis, Putri, Firi Irnasari, Wila, Dewi, Razali, Apri, Widia, Wardah, Ulani, 

Neneng, Ayu, Rara, Mesra, Leni, Desra, Wahyuning, Suci, Rahma, Inur, serta 

rekan-rekanku yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

namanya yang telah berkenan membantu, memberikan semangat, motivasi, 

dan do’a kepada penulis, kalian semua adalah pembimbing kedua penulis, 
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semoga persahabatan dan kekeluargaan ini selalu terjalin diantara kita 

selamanya. 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang 

telah berkenan memberikan bantuan baik moril maupun materil selama 

penyusunan skripsi ini. 

Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari berbagai khilaf 

dan salah, begitu juga dalam penyusunan skripsi ini yang tak lepas dari berbagai 

kesalahan dan kekurangan, baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa 

maupun isinya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi tercapainya 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala jasa dan budi baik dari semua pihak 

yang telah diberikan kepada penulis, menjadi amal baik dan mendapatkan balasan 

dari Allah SWT. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada kita semua, dan akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi dunia pendidikan yang membutuhkan. 

 

 Pekanbaru, 23 November 2017 

 Penulis, 

 

 

 

 Siti Rahmanila 

 NIM. 11311202371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


