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PENGHARGAAN 

 

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis curahkan untuk junjungan 

alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam 

jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Two Stay 

Two Stray dengan Media Kartu Soal terhadap Minat Belajar Siswa pada Materi 

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

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

Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak 

bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan 

hati kepada penulis. Teruntuk orang tua tersayang Ayahanda Zainuddin dan 

Ibunda Fauziah, terimakasih tak terhingga ananda ucapkan kepada ayah dan ibu 

yang selalu menyemangati dan mendo’akan ananda untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini. Dan terimakasih teruntuk kakanda tersayang Muhammad Akmal, 

kakanda Wirdatul Jannah, dan kakanda Fitrah Wati, yang telah banyak 

memberikan do’a dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis. 

Penulis takkan pernah melupakan semua jasa, pengorbanan dan jerih payah, 

dukungan, semangat, motivasi serta do’a yang kalian berikan sehingga penulis 

dapat meraih kesuksesan ini.  

Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan 

penuh hormat ucapan terima kasih kepada: 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku wakil rektor I Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag., selaku wakil rektor II Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., selaku wakil rektor III Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk menyusun skripsi. 

6. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku wakil dekan I Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku wakil dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku wakil dekan III Fakultas 

Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.   

9. Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, S.Pd, M.Si., sebagai ketua program studi 

Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

10. Bapak Darto, M.Pd., selaku sekretaris program studi Pendidikan Kimia  

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

11. Ibu Dra. Fitri Refelita, M.Si., selaku pembimbing skripsi yang senantiasa 

membimbing dan memberi motivasi kepada penulis serta banyak meluangkan 

waktu untuk membimbing penulis, memberikan kemudahan, serta 

memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini 

hingga selesai. 

12. Ibu Zona Octarya, M.Si., selaku Penasehat Akademik selama perkuliahan 

yang selalu senantiasa membimbing dan memberi motivasi kepada penulis. 

13. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Kimia, Bapak  Lazulva, M.Si., Ibu 

Miterianifa, M.Pd., Dr. Yenni Kurniawati, M.Si., Yuni Fatisa, M.Si., Elvi 

Yenti, S.Pd, M.Si., Yusbarina, M.Si., Lisa Utami, S.Pd, M.Si., Novia Rahim, 
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S.Pd., dan kepada seluruh dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih yang tak terhingga penulis 

ucapkan atas masukan, ilmu dan motivasi selama penulis duduk dibangku 

perkuliahan. 

14. Bapak Aliyasman, S.E., selaku Kepala SMA Negeri 15 Pekanbaru yang telah 

memberikan izin penelitian. 

15. Ibu Fitriyanti A, S.Pd, M.Si., selaku guru bidang studi Kimia di SMA Negeri 

15 Pekanbaru yang dengan kerelaan hati memberikan waktunya dan 

membimbing penulis selama melakukan penelitian serta terima kasih kepada 

para guru dan staf di lingkungan SMA Negeri 15 Pekanbaru. 

16. Seluruh siswa-siswi SMA Negeri 15 Pekanbaru khususnya kelas X.3 dan X.4 

yang telah bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini. 

17. Keluarga ibu Nurcahaya dan Bapak Akbarizan yang selalu menyemangati 

penulis baik dari segi moril maupun materil dalam penyelesaian tugas akhir 

ini. 

18. Terkhusus kakak sepupuku Hafsah yang senantiasa membantu, setia 

menemani kesana-kemari untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Serta selalu 

memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. 

19. Sahabatku Rizka Akmal, Hersilia Wahyu Ningsih, Fitrah Haryati, dan 

Nuretika Salmiah yang selalu menanyakan dan memberi dukungan dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 

20. Keluarga besar pendidikan kimia angkatan 2013 terkhusus kepada kimia E 

yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. 

Kalian adalah teman-teman seperjuangan yang mengesankan, semua canda 

dan tawa kita selama berada di bangku perkuliahan tidak akan pernah penulis 

lupakan. 

21. Teman-teman seperjuangan skripsi yaitu Nia, Sani, Viona, dan Rodiah. Tak 

terlupa pula kepada teman-teman yang senantiasa menjadi tempat bertanya 

dalam revisi tugas akhir ini Nana dan Zita. 

22. Keluarga PPL MA Darul Hikmah Pekanbaru dan keluarga KUKERTA DNB 

(Desa Naga Beralih) Kampar Utara. 
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23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dukungan baik materil maupun moril dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 

Do’a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan semua 

pihak dengan kebaikan yang melimpah serta seluruh pihak yang telah banyak 

membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih 

setulus hati penulis ucapkan atas bantuan yang telah diberikan. 

Saran serta kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan 

demi penyempurnaan skripsi ini ke arah yang lebih baik. Penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, sehingga dapat membuka 

cakrawala berfikir serta memberikan khazanah pengetahuan dalam dunia 

pendidikan. 

 

Amiin-amiin ya Robbal ‘Alamin 

       

Pekanbaru,    Oktober 2017 

Penulis 
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