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PENGHARGAAN 
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menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, hanya kepada-Nya segala pengabdian 
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mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak, terutama pada 

Ayahanda Poniran dan Ibunda Rujiah tercinta yang telah banyak memberikan 
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3. Theresia Lidya Nova, S.Pd., M.Pd. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan 

Kimia UIN SUSKA Riau yang telah memberikan semangat, motivasi, dan 
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4. Kasmiati,  S.Pd.I.,MA. Sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Kimia 
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mengarahkan, dan memberikan ilmu, serta memotivasi penulis dengan penuh 
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Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala peran 

dan partisipasi yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 
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