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 PENGHARGAAN 

 

 
Assalamualaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, 

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

sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang cinta akan ilmu 

pengetahuan.  

Atas berkah Allah Subhanahuwata’ala, penulis berhasil menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Pembuatan Media Tangram untuk Meningkatkan 

Aktivitas Belajar pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas V  Sekolah Dasar 

Negeri 103 Pekanbaru”.  

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 penulisan dimasa yang akan datang. Dalam 

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

Terima kasih kepada kedua orang tuaku ibunda Delfita Marlinda yang selalu 

memberikan doa-doa terindahnya serta dukungan sepenuhnya yang tak pernah 

henti kepada peneliti selama ini dan ayahanda Syaifullah 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. K.H. Ahmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska 

Riau beserta Staf. 

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

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 

3. Bapak Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Suska Riau. 

4. Ibu Dr.Dra. Rohani, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN SuskaRiau. 
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5. Bapak Dr. Drs. Nursalim, M.Pd., 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 sekaligus selaku pembimbing yang telah banyak  

meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

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

Madrasah Ibtidaiyah. 

8. Ibu Susiba, M.Pd.I., selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan 

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

9. Ibu Delfita Marlinda. S.Pd.SD., MM., selaku Kepala Sekolah Dasar 103 

Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di 

sekolah tersebut. 

10. Ibu Lizawati, S.Pd., selaku  Wali Kelas V Sekolah Dasar Negeri 103 

Pekanbaru yang telah membantu peneliti sebagai observer saat penelitian, 

serta memberikan motivasi, saran dan dukungan kepada penulis sehingga bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Bapak Ibu dosen dan segenap Staf Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis 

selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

12. Untuk keluargaku terutama adekku tersayang Wihan Aldia Putra, mama 

Salamah, Ibrahim Musa, Nabila Salma, Naila Salma, yang telah banyak 

memberikan dukungan serta motivasi agar tetap terus semangat dalam 

menyelesaikan kuliah saya, terima kasih juga kepada keluarga besar yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan 

motivasi baik moril maupun materil demi terselesainya skripsi ini. 

13. Sahabat-sahabat tersayang Mutia Novita, Nurhayati,Vriska Widyawati, Alita, 

Sitry Andri Ningsih, Ditya Yushartina, Elfi Rahmi, Putri Juliana, Bella 

Desvita Sariterimakasih banyak atas do’a dan dukungan yang selalu kalian 

berikan kepada penulis, serta berbagi suka dan duka selama ini. 
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14. Serta teman-teman yang telahterlibatdalamperjuanganpenyelesaianskripsiini 

yang tidakbisa penulissebutkansatupersatu. 

15. Keluarga besar PGMI 2014 khususnya kelas D, dan semua sahabat-sahabatku 

yang lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah 

banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. 

16. Tidakterlepaskepadasemuapihak yang 

telahmemberikanbantuandanmotivasisehinggaskripsiinidapatterselesaikan. 

Doa dan harapan penulis, semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala membalas 

kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang melimpah serta seluruh pihak yang 

telah banyak membantu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangan, karena keterbatasan penulis baik dalam literatur maupun 

pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke arah yang lebih baik. Penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. Amin 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 

Pekanbaru, 16 April 2018 

Penulis, 

 

 

 

 

 

ANNISA SHANDA 

NIM. 11418201077 

 

 

 

 


