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PENGHARGAAN 

 

 

اْلَْْمدُ  ِ للِ  َرب   اْلَعاَلِمْيَ  َوالصَّاَلةُ  َوالسَّاَلمُ  َعَلى َأْشَرفِ  ْاألَنِْبَياءِ  َواْلُمْرَسِلْيَ  َوَعَلى 

اَلِهِ  َوَصْحِبهِ  َأْْجَِعْيَ 
Dengan segala keridhaan hati penulis bersyukur atas kehadirat Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, 

kesempatan, kenikmatan  serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis 

berhasil menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, shalawat serta salam teruntuk 

sang tercinta dan termulia yakni Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam, 

yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk segenap 

umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bakat untuk mengarungi 

kehidupan baik di dunia maupun kehidupan di akhirat. 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberian Reward terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Hasanah 

Pekanbaru”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah 

satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam 

skripsi inipun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis 

penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi 

ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca yang sifatnya membangun. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 

dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 

kepada penulis. Terutama untuk yang paling tersayang kedua orang tua, Ayahanda 

Abdul Bilal  dan Ibunda Kartini terima kasih atas jasa dan didikkannya meskipun 
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kini telah tiada. Penulis yakin, apa yang penulis raih hari ini, tidak terlepas dari 

do’a mereka semua, semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala membalas jasa mereka 

dan memberikan kesehatan buat mereka. Amin Ya Robbal’Alamin. 

Selain dari itu, penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun 

materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I. 

Dr. H. Akhyar, M.Ag., selaku Wakil Rektor II. Dr Tohirin, M.Pd., selaku 

Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan I. 

Dr. Dra. Rohani, M.Pd, Wakil Dekan II dan Dr. Drs. Nursalim, M.Pd, selaku 

Wakil Dekan III. Bapak dan Ibu staf dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Dra. Afrida, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Adam Malik Indra, Lc, M.A., 

selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih 

atas bantuan yang diberikan kepada penulis. 

4. Ibu Nurhayati Zein, S.Ag, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing yang tidak 

pernah lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan nasehat 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. H. Azwir Salam, M.Ag., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis 

yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama 

belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

6. Para bapak-bapak dan ibu-ibu selaku Dosen pengajar di Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah di perguruan tinggi ini. 
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7. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah 

memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi 

ini. 

8. Kepala dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Ibu Zaharah S.Pd,I, selaku Kepala Madrasah di Madrasah Tsanawiyah 

Hasanah Pekanbaru, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian. 

10. Bapak Marzuki, S.Pd.I., selaku guru mata pelajaran Fikih yang telah 

membantu memberikan arahan-arahan selama penelitian berlangsung. 

11. Kepada para majelis guru dan seluruh siswa/i di Madrasah Tsanawiyah 

Hasanah Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam penelitian. 

12. Kepada para bapak/ ibu guru peneliti yang telah mengajarkan ilmunya sejak 

dari Sekolah Dasar Swasta Bina Dharma Asahan, Madrasah Tsanawiyah 

Bina Ulama Kisaran, Kab. Asahan, hingga Madrasah Aliyah Bina Ulama 

Kisaran Kab. Asahan. Terima kasih penulis ucapkan untuk jasa-jasa bapak 

dan ibu guru. 

13. Keluarga yang tersayang, bang Rahmat dan kak Nurul Annisa, bang Irul 

(semoga Allah mempertemukan dengan jodoh terbaik), dan adik Anggi, 

terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama ini yang menasehati dan 

membantu biaya hidup selama kuliah anandamu ini tanpa kenal lelah, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

14. Sahabat terbaikku. Matrais S.Pd, Razali Febrianto S.Pd, M. Dari, S.Pd, Insa 

Rezeki, yang telah mensuport dan membantu menyelesaikan penulis, 

sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota 

Pekanbaru dan seluruh teman-teman lokal Fikih B, serta teman-teman lainnya 

yang tidak dapat sebutkan satu persatu. 
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15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan, doa, dan dukungan kepada penulis meski tidak tercatat 

dan tidak tersebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak ada yang terlupakan 

melainkan Allah telah mencatatnya sebagai amalan mulia atas keikhlasan 

bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah memberikan 

balasan terbaik. 
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