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PENGHARGAAN 

 
 

 Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat  Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Metode Peer Tutoring Berbantuan Macromedia Flash Terhadap Hasil Belajar 

Kimia Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang”. Selanjutnya shalawat 

dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, tauladan dalam 

kehidupan manusia. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan bantuan oleh berbagai pihak, terutama pada Ayahanda Wili Vivian, Ibunda 

Tirta Zulpani, Kakak Laki-laki Nanang Wilandri dan Adik Laki-laki Ahmadi 

Saputra, yang telah banyak dan tak henti memberikan do’a, motivasi dan 

dorongan baik materil maupun moril selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau. 

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, Ibu Dr. Hj. Helmiyati, M.Ag. selaku Wakil 

Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag. selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. 

Tohrin, M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Wakil Dekan I Bapak Dr. Kusnadi, M.Pd., Wakil Dekan II Ibu Dr. 

Zaitun, M.Ag., dan Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., 

beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menyusun skripsi. 

3. Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Jurusan 

Pendidikan Kimia yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis 

dalam menyusun skripsi ini. 

4. Bapak Darto, M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Kimia. 
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5. Ibu Zona Octarya, M.Si selaku penasehat akademik yang telah mengajarkan 

dan memberikan arahan serta motivasi agar penulis dapat menjalani dan 

menyelesaikan perkuliahan program S1 dengan baik.. 

6. Ibu Lisa Utami, S.Pd, M.Si. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini 

yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memotivasi 

penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. 

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

Lisa Utami, S.Pd, M.Si, Bapak Lazulva, M.Si, Ibu Yuni Fatisa, M.Si, Ibu 

Yeni Kurniawati, M.Si, Ibu Yusbarina, M.Si, Ibu Elvi Yenti, S.Pd, M.Si, Ibu 

Miterianifa, S.Pd, M.Pd, Ibu Zona Octarya, M.Si, Ibu Novia Rahim, S.Pd, Ibu 

Putri Ridha Ilahi, M.Pd, Ibu Netti Afrianis, M.Pd, Bapak M. Almurdani, M.Si 

yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama penulis duduk 

dibangku perkuliahan. 

8. Ibu Nurlian, S.Pd. selaku kepala sekolah dan Ibu Muzeliati, S.Si selaku guru 

pamong Kimia, beserta staf SMA Negeri 2 Tambang yang telah berkenan  

menerima dan membantu penulis dalam melakukan penelitian. 

9. Keluarga Besar penulis yang telah mendidik dan merawat penulis hingga 

penulis dapat menjalani kehidupan yang alhamdulillah sangat berbahagia ini 

dengan penuh kasih sayang. 

10. Sepupu tersayang Risca Amelia yang selalu ada di setiap waktu dan dalam 

keadaan apapun baik suka maupun duka. Terima kasih juga karena telah 

bersedia di repotkan dalam banyak hal yang telah dilalui oleh penulis. 

Semoga Allah juga memberikan kemudahan untuk mu dalam urusan apapun. 

11. Kepada Mister Fauzan Abdul Aziz Rasyad, terima kasih telah banyak 

membantu penulis dalam hal-hal kecil hingga hal-hal besar yang penulis 

alami. Terima kasih juga karena telah bersukarela menjadi “problem solver” 

atas semua masalah yang penulis hadapi.     

12. For Unforgetable Person (Mr.Delete Soon), Honestly I can’t stop thinking of 

you, since you have been gone away from here. I was shedding the tears 

crying out loud for once, because you are such a presious part of me and there 

is no one who will replace. But now, i have realized the reason why i live in 
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this world even you have left me here alone, I found the way where i could 

get a hope for the future. I am going to see the new world with nothing but 

the love and the strength you have given me. The only thing that i can do is to 

trust the time we shared. There is nothing to be afraid of, i know your love 

will lead me where i should be. Even if it is dark and hard time for me, i dont 

want to give up my hope. Thank you for everything.  

13. Keluarga besar The Ajo and The Uniang, Hardiyani Zahara, Wella Lestari, 

Ismi Ranti Yuskal, Ira Novita, Yudha Krisna, Muhammad Jefrian, Mulyono, 

M.Tarmizi Nabasik yang selalu setia menemani penulis dalam suka dan duka, 

kapanpun dan dimana pun. 

14. Sahabat-sahabat tersayang, Nurika Hasanah Siregar dan Vivi Rayanti, yang 

selalu ada untuk membantu penulis dalam suka atau pun duka. 

15. Teman-teman Liberty English Center 3 C, yang selalu ada untuk memberikan 

motivasi kepada penulis. 

16. Teman-Teman KKN ( Yurike, Maida, Suci, Anna, Ipit, Iksan, Febrian, Ilham, 

Asiyah, Indah, terima kasih karna telah memberikan kenangan indah bersama 

yang takkan pernah terlupakan. 

17. Keluarga besar Pendidikan Kimia D 2012 yang telah banyak memberikan 

dukungan dan semangat kepada penulis. Kalian adalah teman-teman 

seperjuangan yang mengesankan, semua canda tawa kita selama berada di 

bangku perkuliahan tidak akan pernah penulis lupakan. 

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu namanya. 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. Amin.      
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