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PENGHARGAAN 
 

 

Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin, dengan segala keridhaan hati penulis 

bersyukur atas kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat dan 

karunia-Nya yang tidak mampu penulis hitung hingga penulis berhasil 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan Metode 

Membangkitan Rasa Penasaran terhadap Motivasi Belajar Siswa pada 

Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di kelas XI Sekolah Menengah Atas 

Negeri Plus Provinsi Riau”.  Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu 

syarat dalam menempuh ujian sarjana (S1) pada Prodi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Sholawat serta salam teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW., yang telah 

menyampaikan dan mengajarkan agama mulia yakni agama islam kepada umat 

manusia sehingga pintu peradaban terbuka, menjadi cahaya di zaman kegelapan 

demi satu tujuan agar manusia kembali dan menghambakan diri hanya kepada 

Allah SWT. 

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil 

dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak 

terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi, maupun 

memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

pada waktunya. Gelar Sarjana ini penulis persembahkan terkhusus untuk yang 

tersayang, Ayahanda M. Basri Panjaitan dan Ibunda Yusmarina yang telah 

melahirkan, membesarkan, mendidik, serta selalu mendo’akan dalam setiap 

sujudnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih teruntuk 

Ayah dan Ibu yang telah berusaha keras, tanpa lelah mencurahkan kasih sayang 

dan do’a termulia demi terwujudnya cita-cita dan keinginan penulis. Jika syukur 

lebih tinggi derajatnya dari pada cinta, maka penulis begitu bersyukur memiliki 

Ayah dan Ibu yang begitu membekas dalam mengajarkan arti kehidupan dan 

perjuangan kepada penulis. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan 

keberkahan, keselamatan, kesehatan dan rahmatNya kepada Ayah dan Ibu. 
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Teruntuk adinda terkasih Liza Novita Panjaitan, dan Ayrin Rahma Chalika 

yang telah memberikan semangat serta menghibur dikala penat saat penulisan 

skripsi ini. Semoga Allah SWT. Menjadikan kalian sebagai tabungan pahala bagi 

Ayah dan Ibu. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar di Desa 

Tanjung Aur, Sumatera selatan dan keluarga dari kabupaten Rokan Hulu yang 

telah banyak membantu, memberikan dukungan, serta selalu mendo’akan penulis.  

Selanjutnya, ucapan terimakasih teruntuk pihak yang banyak membantu 

penulis menyelesaikan skripsi ini. Kepada : 

1.  Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. H. Akhyar, 

M.Ag. Wakil Rektor II , Dr Tohirin, M.Pd. Wakil Rektor III Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wakil 

Dekan I Dr. H. Kusnadi, M.Pd., Wakil Dekan II Dr. Zaitun, M.Ag. dan Wakil 

Dekan III Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, serta Bapak dan Ibu staff 

karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

3. Dr. Hj. Yuliharti M. Ag. Kepala Prodi Pendidikan Agama Islam dan Drs. M. 

Fitriyadi, M.A. Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Dra. Afrida, M.Ag. dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan 

bimbingan, arahan serta do’a dengan begitu tulus kepada penulis layaknya 

ibu kandung penulis sendiri demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah 

SWT. memberikan keselamatan, keberkahan dan umur yang panjang serta 

membalas seluruh kebaikan Ibu dengan pahala jariyyah dan kebaikan yang 

berlipat ganda pula. 

5. Dr. Alimuddin M.Ag. sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah 

membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pengajaran kepada penulis, 

semoga menjadi pahala jariyyah dan amal kebaikan, serta para pegawai 
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perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan. 

7. Drs. H. A. Rivai, M.Pd. Kepala Sekolah SMAN PLUS Provinsi Riau yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, Andri 

Karmidi M.Pd. wakil kurikulum, Rusian M. Pdi sebagai guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang telah membantu memberikan arahan selama 

penelitian berlangsung, siswa siswi kelas XI serta bapak dan ibu guru juga 

para staff TU yang telah membimbing penulis selama melakukan penelitian 

di SMAN PLUS Provinsi Riau. 

8. Sahabat seperjuangan Khairinnisa Amaliani, Nurul Adha, Nurfadhilah S.Pd, 

Syukriyyah Hanifah S.Pd, Syarifah Fadhilah S.Pd, Yolita Ahmad S.Pd, dan 

Yogi Pahrianto S.Pd, yang begitu setia menemani penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dipertemukan di syurga kelak. 

9. Teman-teman PAI SLTP/SLTA MODEL ’13, serta PAI angkatan 2013 yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, 

doa, dan dukungan kepada penulis.  

10. Seluruh organisasi kampus, HMJ PAI, Fs Nuri, FKII Asy-syam, BLM FTK, 

dan KAMMI UIN SUSKA RIAU yang telah berhasil  membina dan 

menempa penulis menjadi pribadi yang lebih baik serta mengikutsertakan 

penulis untuk menjadi bagian dari para pejuang yang mencetak sejarah jihad 

di kampus tercinta ini. Semoga semua ini menjadi saksi di akhirat nanti. 

Uhibbukum fillah. 

Demikianlah, semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi kita 

semua. Semua kebaikan dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Atas 

bantuan, bimbingan dan dorongan beserta do’anya, penulis ucapkan terima kasih. 

Jazaakumullah khairan katsiran. 

Pekanbaru, 11 Desember 2017 

Penulis 

 

       Erma Oktaria Panjaitan 

 

 


