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penulis bisa menggapai mimpi dan cita-cita sejauh ini. 

Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran pimpinan universitas 

dan staf. 



iv 

 

 

 

2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku wakil Rektor I Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag., selaku wakil Rektor II Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

6. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag. selaku wakil Dekan III Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, S.Pd., M.Si., sebagai Ketua Program Studi 

Pendidikan Kimia yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

10. Bapak Darto, S.Pd.I., M.Pd., sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Kimia. 

11. Ibu Zona Octarya, M.Si., selaku pembimbing penulis yang telah banyak 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis, 

memberikan kemudahan, serta memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. 

12. Ibu Dra. Fitri Refelita, M.Si., selaku penasehat akademis (PA) yang telah 

mengajarkan dan memberikan arahan serta motivasi agar penulis dapat 

menjalani dan menyelesaikan perkuliahan program S1 dengan baik. 

13. Ibu Yuni Fatisa, M.Si., selaku kepala Laboratorium Program Studi Pendidikan 

Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang telah banyak memberikan kesempatan belajar sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 



v 

 

 

 

14. Ibu Novia Rahim, S.Pd, M.Si., selaku dosen sekaligus laboran di Laboratorium 

Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu meluangkan waktu untuk 

membagi ilmu, memberikan masukan pada penyusunan skripsi ini. 

15. Dewan penguji Munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

16. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Kimia Bapak Lazulva, M.Si., Ibu Dr. 

Yenni Kurniawati, M.Si., Yusbarina, M.Si., Elvi Yenti, S.Pd., M.Si., Lisa 

Utami, S.Pd., M.Si., Miterianifa, M.Pd., Yulianti, S.Pd., M.Si., Neti Afrianis, 

M.Pd., yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama penulis 

duduk dibangku perkuliahan. Serta Staf kantor Pendidikan Kimia. 

17. Tim super penelitian sekaligus sahabat yang sama-sama berjuang dari awal 

Wan Zahara Zaitu Hania dan Adini Awaliya yang sama-sama sudah S.Pd, Suci 

Aulia Sandi yang Insya Allah akan S.Pd., yang lebih kurang 4 tahun lamanya 

kita berjuang untuk sampai dititik ini dengan penuh suka duka, canda tawa dan 

akhirnya kita bisa melewati tahap ini. Terima kasih sudah mewarnai masa-

masa perkuliahan ini, teman curhat, teman bermain, semoga menjadi teman 

dunia akhirat. Salah satu kebahagiaan dalam hidup dapat mengenal kalian 

semua, dan yang terspesial Eltarizky Fatma yang selalu ada menemani dan 

membantu pembuatan skripsi ini. 

18. Sahabat pejuang S.Pd, Yoni Romika, Anggia Setiyaningtyas, Mira Oktavia, 

Fredi Santoso, Niki Rahmat yang Insya Allah sebentar lagi S.Pd., buat yang 

udah duluan Elza Rachman Panca Priyanda, S.Pd., dan buat almarhumah Yosi 

Lovina. Semoga kelak kita bertemu lagi dalam kesuksesan lainnya. Tetaplah 

menjadi sahabat hati. 

19. Sahabat penelitian pendidikan Siti Raudhah Gusri Dwidinda Arfa dan Nasari 

Ranti yang lebih kurang 4 tahun lamanya kita berjuang untuk sampai dititik ini 

dengan penuh suka duka, canda tawa dan akhirnya kita bisa melewati tahap ini. 

Terima kasih sudah mewarnai masa-masa perkuliahan ini, teman curhat, teman 

bermain, semoga menjadi teman dunia akhirat. Salah satu kebahagiaan dalam 

hidup dapat mengenal kalian semua. 



vi 

 

 

 

20. Sahabat Study Team sekaligus teman KKN Hardiyanti Pratama Dila, Cindi 

Juniti Afriliny, yang lebih kurang 4 tahun lamanya kita berjuang untuk sampai 

dititik ini dengan penuh suka duka, canda tawa dan akhirnya kita bisa melewati 

tahap ini. Terima kasih sudah mewarnai masa-masa perkuliahan ini, teman 

curhat, teman bermain, semoga menjadi teman dunia akhirat. Salah satu 

kebahagiaan dalam hidup dapat mengenal kalian semua. 

21. Sahabat seperjuangan dari SMA dan satu KKN Frans Berkat Jaya. Suka dan 

dukanya selalu bersama. 

22. Teman seperjuangan penulis Kimia A angkatan 2013, kita masuk kuliah sama-

sama, maunya juga tamat sama-sama, terima kasih untuk motivasinya, 

semangatnya, kalian semua memang makhluk-makhluk luar biasa, selalu rindu 

belajar bersama di kelas. Percayalah kita bisa mengejar mimpi kita bersama-

sama. Kalian yang selalu ada, selalu menguatkan dan mendo’akan penulis, 

kalian istimewa. 

23. Teman-teman yang sama-sama penelitian bahan ajar Andrio, kendi, miftah, 

ajay, kalian luar biasa. 

24. Teman-teman ASLAB (Asisten Laboratorium) Mizwan, Maula, Fadil, Praslita, 

Wilda, Mawaddah, dan semua asisten labor yang tidak dapat disebut satu-

persatu kalian luar biasa senang berbagi ilmu dengan kalian. 

25. Teman-teman PPL SMA Nurul Falah Pekanbaru Nuraini, Sinta, Diba, Putri dan 

Ebi yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa kepada penulis. 

Kalian luar biasa. 

26. Teman-teman KKN Desa Rambah baru kalian luar biasa, selalu mendoakan 

dan mendukung penulis. 

27. Junior Gusti Puspitasari dan Devi Lestari, terimakasih telah mendukung dan 

mendoakan. 

28. HMJ Pendidikan Kimia. Keluarga yang solid. Bangga dan bahagia pernah 

berada diantara kalian. Semoga kita akan tetap menjadi solid sampai kapanpun. 

29. Semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan seluruhnya. 



vii 

 

 

 

Do’a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan semua 

pihak dengan kebaikan yang melimpah serta seluruh pihak yang telah banyak 

membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Jazakumullah 

Khairon Katsiron atas bantuan yang telah diberikan. Kemudian, Saran serta kritikan 

yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini ke 

arah yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin. 

 

Pekanbaru,    Juni 2017 

Penulis 

 

 

     ABDURRAHMAN SUHENDRI                

     NIM.11317100680 

 


