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PENGHARGAAN 

 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, dengan 

rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 

sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang cinta akan ilmu 

pengetahuan. 

 

Atas berkah Allah subhanahuwta’ala, penulis berhasil menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “upaya peningkatan motivasi belajar siswa dengan 

penggunaan media telepon gelas pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam 

kelas IV sekolah dasar negeri 09 Buatan Baru”. 

 

Karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan 

tangan terbuka dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran dari 

berbagai pihak demi kesempurnaan penulis dimasa yang akan datang. Dalam 

penulisan skripsi ini tidak luput bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. 

Terima kasih kepada kedua orang tuaku ibunda Siti Aisah yang selalu 

memberikan doa-doa terindahnya serta dukungan sepenuhnya yang tak pernah 

henti kepada peneliti selama ini dan ayahanda Mumu yang telah memberikan 

dukungan baik dari segi materil maupun doa-doanya yang selalu mengalir serta 

didikan untuk bekal berupa nasehat kepada peneliti hingga saat ini. Selain itu pada 

kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 

 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor UIN Suska Riau. 

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

Keguruan. 

3. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Suska Riau. 
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4. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Suska Riau. 

5. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Suska Riau. 

6. Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

7. Ibu Dra. Hj. Sakilah, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

8. Ibu Dr. Nurhasnawati, M.Pd., selaku Penasehat Akademik yang selalu 

memberikan saran, do’a dan dukungan demi selesainya skripsi ini. 

9. Ibu Dr. Andi Murniati, M.Pd., selaku pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

10. Bapak ibu dosen dan segenap staf Akademik yang telah memberikan jasa dan 

menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di UIN Suska Riau. 

11. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Suska Riau yang telah 

memberikan pelayanan dan fasilitas kepada penulis selama perkuliahan 

berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi ini. 

12. Untuk keluargaku terkasih terutama buat bapak Mumu dan ibu Siti Aisah 

serta adik-adik saya Wildan Syahputra, Ulin Nuha dan Aulia yang telah 

banyak memberikan dukungan serta motivasi agar tetap terus semangat dalam 

menyelesaikan kuliah kepada saya, terima kasih juga kepada keluarga besar 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan 

dan motivasi baik moril mapun materi demi terselesaikannya skripsi ini. 

13. Untuk teman-teman PGMI C Angkatan 2014 Doni Aprella, Syafrizal, Bella 

Vinita Sari, Mutia Novita, Yuni Puspita Sari, Fatma Fadila Rahmi, Dewi 

Prasetiawati, Syahrina, Eka Riyanti, Nurma Yuniati, Lisa Angraini, Lidya 

Angraini, Ade Kasnita, Marda Susela, Sharieh Nur Fatonah, Eli Fitri Yanti, 

Erica Nasution, Iin Gusmana, Putri Bella, Deni Defita, Nurul Armanyang 

telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan motivasi. 
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14. Tidak terlepas kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan 

motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

 

Semoga Allah Subhanahuwata’ala meridhoi dan membalas semua 

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat 

menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal 

shaleh disisi Allah SWT. Amin.. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb  

 

                                                                                             Pekanbaru, 

 

 

 

                                                                                             Penulis 

  

 

 


