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PENGHARGAAN 

 

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT 

yang selalu memberikan rahmat dan hidayah sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam selalu tercurah kepada panutan kita 

baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah 

(kebodohan) menuju alam yang berilmu seperti sekarang ini. 

Skripsi ini berjudul “Pembuatan Plastik Biodegradable dari Pati Kulit 

Singkong (Manihot utilissima) dengan Penambahan Zink Oksida (ZnO) 

sebagai Sumber Belajar pada Materi Polimer’’. Penulisan skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 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, tak lepas dari peran orang-orang 

yang berada disekeliling penulis, yang telah memberikan doa, dukungan, 

semangat, dan motivasi demi terselesaikannya karya singkat ini, terutama kepada 

kedua sosok yang luar biasa yaitu Ayahanda (Suhaidi MS) dan Ibunda (Harpinis 

Harni)  yang tak pernah lupa menyebut nama putra-putrinya dalam setiap 

sujudnya agar senantiasa diberi kemudahan dalam setiap urusan. Selanjutnya 

untuk abang terkasih ku (Fadli Said), terimakasih kalian telah memberikan 

semangat yang luar biasa agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan 

baik. 

Ucapan terima kasih tak lupa pula penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag., selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimpa ilmu dibangku 

perkuliahan. 

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

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
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Kasim Riau beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Drs. Alimuddin, M. Ag., 

Wakil Dekan II Ibu Dra. Rohani, M. Pd., dan Wakil Dekan III Bapak Prof. 

Dr. Drs. Nursalim, M. Pd., serta Staff dan Karyawan/i yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi. 

3. Ibu Theresia Lidya Nova, S.Pd., M.Pd., sebagai Ketua Jurusan Pendidikan 

Kimia yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Dewan penguji Munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.  

5. Bapak Lazulva, M. Si., selaku Penasehat Akademis yang telah mengajarkan 

dan memberikan arahan serta motivasi agar penulis dapat menjalani dan 

menyelesaikan perkuliahan program S1 dengan baik. 

6. Ibunda Yusbarina, M.Si., sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu 

menyempatkan waktunya, memberikan ilmu dan memotivasi penulis dalam 

penulisan skripsi, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi 

dengan baik hingga selesai. 

7. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Kimia Ibu Dra. Fitri Refelita, M.Si., Ibu 

Yenni Kurniawati, M.Si., Bapak Pangaloan Soleman Ritonga, S. Pd., M. Si., 

Bapak lazulva M. Si., Ibu Zona Octarya M. Si., Ibu Yusbarina M.Si., Ibu 

Lisa Utami, S.Pd., M.Si., Ibu Miterianifa M.Pd., Ibu Elvi Yenti, S.Pd., 

M.Si., Ibu Yuni Fatisa, M. Si.,  Ibu Novia Rahim, S.Pd., Ibu Neti Afrianis, 

M. Pd., Ibu Heppy Okmarisa, M. Pd., Bapak Arif Yasthopy, S. Pd., M. Si 

dan Dosen-dosen lain yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis 

selama penulis duduk dibangku perkuliahan. 

8. Kepada kedua Orangtuaku tersayang ayahanda Suhaidi MS dan Ibunda 

Harpinis Hani, terima kasih atas sayang dan kasih yang tiada duanya. 

Abangku MF. Fadli Said, terima kasih atas  semangat yang diberikan dan 

cinta untuk kalian dan terima kasih selalu memberikan motivasi dan 

dorongan dalam bentuk moril dan materil yang tidak dapat penulis balas 

hingga akhir hidup penulis. 

9. Sahabat-sahabatku terkhusus yang selalu mendampingi dan menemani suka 

duka skripsi, Nurwani Hayati alias nunu, bang Teddy Indrawan alias bg ted, 
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bang Anasri, bang Sayuti, bang Ilham, bang Uul, kak Desi dan kak kiprah 

yang sudah melanjutkan S2 nya, sahabat-sahabatku Hafizah Amriana, 

Nusaibah dan Rizka Afira yang suka menemani ke perpustakaan, namun tak 

kunjung sudah skripsi, sahabatku friska, dona, rizka, lara dan sarah,   

10. Teman-temanku bang Aan dari teknik UNRI yang senantiasa memberi 

masukan dan informasi dalam pembuatan produk penelitian dan Wilda yang 

membantu dan memberi informasi pembuatan media pembelajaran yang 

peneliti lakukan. 

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Kimia D 2013 di Jurusan Pendidikan Kimia 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala peran 

dan partisipasi yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 

rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.  

Saran serta kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan 

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

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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