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       PENGHARGAAN 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan 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 berkat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan 

judul “Penerapan Media Realia  dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 009 

Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”. 

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 dimasa yang akan datang. Dalam penulisan 

skripsi ini tak luput pula bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih 

kepada orang tuaku ibunda Marini dan ayahanda Ja’afar  yang telah 

membantuku baik dari segi material maupun moril kepada peneliti selama ini. 

Selain itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku rektor UIN Suska 

Riau beserta stafnya. 

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

Tarbiyah dan Keguruan. 

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

dan Keguruan UIN Suska Riau. Bapak Dr. Dra. Rohani, M.Pd, selaku Wakil 

Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Bapak Dr. Drs. 

Nursalim, M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Suska Riau. 
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4. Bapak Subhan, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah. 

5. Ibu Melly Andriani, M.Pd, selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah. 

6. Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, 

pengarahan, dan masukkankepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

7. Ibu Dr. Sukma Erni, M.Pd, selaku Penasehat Akademis yang selalu 

memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini. 

8. Bapak Syahril, S.Pd, selaku Kepala SDN 009 Teratak Kecamatan Rumbio 

Jaya Kabupaten Kampar yang telah memberikan izin untuk melakukan 

penelitian ini.  

9. Ibu Fitri Yeni, S.Pd.SD, selaku guru wali kelas IV SDN 009 Teratak 

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yang telah memberikan 

motivasi serta dukungan kepada penulis.  

10. Untuk murid-murid SDN 009 Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 

Kampar yang telah menyukseskan penelitian penulisan dalam skripsi ini. 

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

menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di UIN Suska Riau. 

12. 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. 

13. Untuk orang tuaku tercinta Ja’afar (Ayah) dan Marini (Ibu) yang telah 

mengasuh, mendidik dan membesarkan ananda, serta memberikan limpahan 

kassih sayang dan nasehat untuk berbuat sesuatu yang terbaik demi masa 

depan. 

14. Untuk suamiku Tersayang, Diky Armanda yang telah senantiasa menemani 

setiap langkah penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

15. Untuk anakku tercinta, Darrel Aldan Meldy yang telah memberikan semangat 

baru untuk penulis untuk lebih giatlagi menyelesaikan skripsi ini. 
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16. Untuk keluargaku tercinta, Haslinda (adik), Muhammad Mazuan (adik ipar), 

Zulkifli (adik), Jevrizal (adik), Nurmeilis (adik), Rayhana (keponakan), 

Azzahratul Refanda (keponakan), Nurmayalis, Fauzan, Riki, Sabrina, Febri, 

Faiz (adik) dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik moril maupun materi 

demi terselesaikannya skripsi ini.  

17. Untuk sahabatku tersayang, Diara Rizky, Nurhasanah, Nur Aulia,Rona 

Apriani, Novi Adriani, Sapni Mawarni dan seluruh yang tak dapat di 

sebutkan satu persatu yang telah memberi suport dan dukungan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

18. Untuk keluarga besar KKN UIN Suska Riau 2017 (Kampa), dan keluarga 

besar PPL UIN Suska Riau 2018 (SDN 192 Pekanbaru) yang telah 

melukiskan kebahagiaan kepada penulis setelah mengenal kalian. Walaupun 

waktu itu sangat singkat rasanya kita bersama, namun kebahagiaan yang 

penulis rasakan sangat luar biasa. 

19. Untuk Teman-teman PGMI A Angkatan 2014 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan 

motivasinya. 

20. Tidak terkecuali kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan 

motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Semoga Allah SWT 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 di sisi 

Allah SWT. Aamiin..... 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

      Pekanbaru, Juni  2018 
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