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menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peranan Guru dalam Memotivasi 
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seluruh stafnya. 

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

UIN Suska Riau, beserta Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I, Ibu 
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Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau beserta Sekretaris Jurusan 

Bapak Drs. M. Fitriyadi, M.A, dan seluruh staf yang telah memberikan kemudahan 

kepada penulis.   

4. Bapak Dr. H. Nasharuddin, M.Ag., selaku pembimbing yang telah meluangkan 

waktu waktu, tenaga, dan pemikiran kepada penulis dengan menjalankan tugas dari 

awal hingga terwujudnya penelitian ini. 
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5. Dosen-Dosen selaku tenaga pengajar, karyawan dan karyawati serta seluruh civitas 

akademik yang telah memimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan 

studi pada jurusan Pendidikan Agama Islam kosentrasi SLTP-SLTA Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Kepala perpustakaan Universitas dan Fakultas beserta staf yang telah melayani 

penulis mendapatkan referensi buku rujukan yang penulis butuhkan selama 

perkuliahan dan penyusunan skripsi. 

7. Bapak  H. Ibrohim, S.Pd selaku kepala sekolah, beserta staf dan seluruh majelis 

guru dan siswa-siswi SMP Negeri 4 Kampar. 

8. M. Hendri Saputra yang terspesial yang selalu memberiku semangat, motivasi, 
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Rahmanisa S.pd, Arni Maherani S.Pd, Siska Novita Sari S.Pd, Robiatul Islami, 
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atas ketulusan semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 
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