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PENGHARGAAN 

Hidup matiku hanya milik Allah, segala puji bagi Allah yang dengan kuasa-

Nya lah hampa yang tidak punya daya ini bisa menyelesaikan skripsi dengan judul 

Pemanfaatan Ekstrak Daun Erpa (Aerva sanguinolenta) sebagai Pewarna Alami 

Agar-agar untuk Bahan Ajar pada Materi Ilmu Kimia dan Peranannya. Semoga 

semua ini bisa menjadi bagian tujuan Engkau meniupkan ruh di raga ini, yakni tak 

lain untuk selalu beribadah kepada-Mu. Karena Engkaulah sebaik-baik penolong. 

Sholawat dan salam selalu kami curahkan kepada inspirator terbaik dunia, 

Rasulullah Saw. Rindu kami untuk menatap wajah muliamu, kami berharap engkau 

memanggil nama kami untuk berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Untuk semua 

orang terbaik yang ada disekeliling penulis: 

Ibunda tercinta Murniyati, S.Pd. dan ayahanda Alm Azwir, tak ada yang 

dapat menggantikan kasih sayang yang tak terbatas, seperti yang sudah ibu dan ayah 

berikan selama ini. Kalian berdua adalah motivator, pembimbing dan anugerah 

terindah yang sudah Allah beri kepada penulis. Jika ada kata selain terima kasih 

yang bisa penulis ucapkan untuk ibu dan ayah, pasti kata itulah yang akan penulis 

sampaikan. Untuk adikku tersayang Ulfa Husna, terima kasih sudah selalu memberi 

dukungan dan juga keceriaan, semoga cepat menyusul untuk menyelesaikan 

studinya. 

Selain itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis 

menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. sebagai Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. sebagai wakil Rektor bidang Akademik dan 

Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag. sebagai wakil Rektor 

bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Tohirin, 

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

Keguruan beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk penyusunan skripsi. 

4. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd. sebagai wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan yang telah memberikan kemudahan dan kesempatan kepada penulis 

untuk penyusunan skripsi. 

5. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag sebagai wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Khairunnas 

Rajab, M.Ag sebagai wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang 

telah memberikan kemudahan dan kesempatan kepada penulis untuk 

penyusunan skripsi. 

6. Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, S.Pd., M.Si. sebagai ketua program studi 

Pendidikan Kimia yang telah banyak memberikan kemudahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Darto, M.Pd. sebagai sekretaris program studi Pendidikan Kimia yang 

telah memberikan kemudahan dalam menyusun skripsi ini. 

8. Ibu Yusbarina, M.Si. sebagai dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran beliau untuk membimbing penulis, 

memberikan kemudahan, serta memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis 

dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. 

9. Ibu Yuni Fatisa, M.Si. sebagai penasehat akademis (PA) yang telah 

mengajarkan dan memberikan arahan serta motivasi agar penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan program S1 dengan baik. 

10. Ibu dan bapak dosen Program Studi Pendidikan Kimia Dr. Yenni Kurniawati, 

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

S.Pd., M.Si., Novia Rahim, S.Pd., M.Si., Dra. Fitri Refelita, M.Si., Zona 

Octarya, M.Si., Ira Yulia, M.Si., Oktariani, M.Pd. yang telah banyak 

memberikan ilmu kepada penulis selama penulis duduk di bangku perkuliahan. 

11. Ibu Drh. Rahmi Febriyanti, M.Sc. selaku kepala Lab Patologi, Entomologi dan 

Mikrobiologi Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau yang telah 

memberikan kesempatan belajar serta bantuan kepada penulis. 
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12. Teman seperjuangan dalam penulisan skripsi (Fajarisma, Fajria Ulfa, Febby 

Dwi R, Rehamita, Leny, Cindy, Rani) yang selalu saling mendukung, 

membantu dan mengajarkan banyak hal. 

13. Rogi Gufri yang selalu memberikan dukungan, semangat, bantuan dan do’a 

hingga saat ini. Semoga cepat menyusul untuk menyelesaikan studinya, 

semangat terus! 

14. Sahabat terdekatku sejak di bangku sekolah hingga saat ini (Firdatul Fitriyani, 

Firria Kurnia, Khairatur Rasyidah, Riska Aldeana) semoga kita sama-sama 

sukses! 

15. Keluarga besar kelas B PKA 2013 (Opi, Iin, Fia, Momon, Rodiah, Aisyah 

Erlina, Syahfit, Putri, Ina, Masla, Yana, Martini, Lita, Wilda, Warsono, Fadil, 

Ipul, Faris, Deni, Watin, Peu, Ajay, Kia, Ama, Indah A) terima kasih untuk 

kalian semua, kenangan kita selama kuliah tidak akan dapat tergantikan. 

16. Sahabat-sahabat KKN dan PPL serta seluruh teman-teman Jurusan Pendidikan 

Kimia terutama angkatan 2013 yang tidak bisa dituliskan namanya satu 

persatu, dan juga teman-teman diseantero UIN Suska Riau. 

17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala peran dan 

partisipasi yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala membalas 

kebaikan semua pihak dan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada kita semua. Akhirnya, penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini 

dapat bermanfaat. Aamiin. 

Pekanbaru, 14 Juli 2017 
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