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SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK :

KEDUA ORANG TUAKU YANG TERCINTA:
“AYAHANDA M.OLA ABDURRAHMAN DAN IBUNDA SRI INDARTI
YANG SELALU MENDOAKAN, MEMBERI DUKUNGAN DAN
MOTIVASI”
“ABANG DAN KK TERCINTA YANG SELALU AKU SAYANGI ABDUL
KHAIR DAN DONI HARDIANSYAH”
“SELURUH KELUARGA BESAR USMAN H. RASYID DI BIMA
YANG TELAH IKUT MEMBERIKAN DUKUNGAN”
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MOTTO

ِ
ِ َّ
ِ
ِ
ْم َد َرجت
َ يَ ْرفَ ِع اهللُ الَّذ يْ َن
َ آمنُ ْوا م ْن ُك ْم َوالذيْ َن أ ُْو تُ ْواالْعل
Artinya : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara
kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.” (QS.AlMujadalah:11)

"Lawanlah rasa malasmu karena dengan itu kamu akan mengerti apa
yang harus kamu lakukan” (Penulis)
Kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil
yang dicapai (Aristoteles)

vii

KATA PENGANTAR

ُ َُهللا َّبَ َر َكات
ِ ُال َّسالَ ُم َعلَيْ ُك ْن َّ َرحْ َوة
ِ 
ِ َلِل ِه ْي ُشر ُّْ ِر أَ ًْفُ ِسٌَا َّ ِه ْي َسيَئَا
ِ  ًََّعُْ ُذ ِبا،ٍُِإ َّى ْال َح ْو َد ِ ََّلِلِ ًَحْ َو ُدٍُ ًََّ ْستَ ِع ْيٌَُُ ًََّ ْستَ ْغ ِف ُر
َُأَ ْشَِ ُد أَ ْى الَ ِإلَََ ِإالَّ هللا، ََُي ل
َ ض َّل لََُ َّ َه ْي ي ُضْ ِللْ فَالَ َُا ِد
ِ  َه ْي يَ ِْ ِد ٍِ هللاُ فَالَ ُه،أَ ْع َوا ِلٌَا
 أَ َّها بَ ْع ُد،َُ َّأَ ْشَِ ُد أَ َّى ُه َح َّودًا َع ْب ُدٍُ َّ َرس ُْْل،ُ ََْك ل
َ َّحْ َدٍُ الَ َش ِري

Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karuniaNya, sholawat
serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Atas anugerah
iman dan ilmu yang diberikan sehingga mengantarkan penulis mampu
menyelesaikan Tugas Ahir Skripsi dengan judul “Pengaruh Motivasi
Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam di
SMP Negeri 3 Ngaglik Sleman Yogyakarta. Tugas akhir skripsi ini disusun
guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan Tugas Akhir
Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan serta saran
dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan
terima kasih kepada:
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1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum.,LLM., Ph.D selaku Rektor
Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H. Tamziy Mukhtarrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu
Agama Islam
3. Ketua Prodi Dr. Junanah, MIS beserta sekretaris Prodi terimakasih atas
semua nasihat dan bimbingannya
4. Bapak Drs. H. Imam Mujiono, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi
yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan
mengarahkan penyusunan, sehingga skripsi ini terselesaikan
5. Dosen FIAI Jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah mengajarkan
saya banyak ilmu, memberi motivasi dan pesan yang sangat bermanfaat.
Semoga Allah senantiasa melindungi dan membalas kebaikan beliaubeliau.
6. Seluruh karyawan di FIAI UII yang banyak membantu saya dalam urusan
administrasi dan keperluan kuliah.
7. Kedua Orang Tuaku, Bapak M. Ola dan Ibu Sri Indarti serta abang tercinta
yang begitu tulus memberikan do’a yang tak pernah putus, dukungan,
motivasi, semangat baik moril maupun materil kepadaku.
8. Keluarga besarku, Usman H. Rasyid kakek tercinta dan nenekku tercinta
Siti Aisyah yang selalu mendo’akan dan mendukung.
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9. Teman-teman PAI angkatan 2012, selama 4 tahun selalu menemani dan
berjuang bersama baik suka maupun duka, saling memberikan semangat
dan motivasi. Semoga kita semua bisa mewujudkan cita-cita yang selama
ini kita impikan.
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan tugas ahir skripsi ini jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang
membangun dari para pembaca, semoga laporan ini dapat berguna bagi semua
pihak yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 08 Desember 2016
Penulis
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