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PENGHARGAAN 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, 

dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 

sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca 

yang cinta akan ilmu pengetahuan. 

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Penerapan Strategi Hembusan Angin Kencang untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di Kelas V Sekolah Dasar Negeri 20 Pekanbaru”.  

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka 

dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran 

dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam 

penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai 

pihak. Terimakasih kepada orang tuaku, ayahanda tercinta Wendri dan ibunda 

tercinta Anggia Murni yang telahmelahirkan, membesarkan, mengorbankan 

kebahagiaannya demi keberhasilan penulis dan yang telah memberikan kasih 

sayang, perhatian, motivasi serta senantiasa mendo’akan penulis dalam menuntut 

ilmu agar menjadi manusia yang berguna terhadap agama, nusa, dan bangsa. Dan  

telah membantu baik segi materil maupun moril kepada penulis selama ini. Selain 

itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku rektor UIN Suska Riau 

beserta stafnya. 

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

Keguruan. 

3. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Suska Riau. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II 
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Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Bapak Prof. Dr. Hairunas, 

M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 

Riau. 

4. Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

5. Ibu Dra. Hj. Sakilah, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

6. Bapak Subhan, M.Ag., selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan 

waktu untuk memberikan saran, kritikan, dan semangat sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

7. Bapak Dr. Nursalim, M.Pd., selaku penasehat akademis yang selalu 

memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini. 

8. Ibu Hj. Hasnah, M.Pd., selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 20 Pekanbaru, 

Ibu Nani Suryani, S.Pd., selaku wali kelas VB serta seluruh keluarga besar 

Sekolah Dasar Negeri 20 yang telah memberikan dukungan dan izin untuk 

melakukan penelitian ini. 

9. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa 

dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terkhusus untuk Ibu Susilawati, M.Pd., 

selaku dosen Mata Kuliah Metodologi Penelitian yang telah berbagi ilmu 

penulisan skripsi yang baik. Dan bapak Dr. Riki Apriyadi M.Pd selaku dosen 

Penelitian Tindakan Kelas yang telah memberi semangat. 

10. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang 

sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan 

berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini. 

11. Adik-adikku tersayang Oscar Dwi Pangestu dan Roni Wibowo yang turut 

memberikan dukungan dan do’a dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Ayah Ahmad Djais yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada 

penulis. 
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13. Bapak Syahrudin Lubis, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat 

dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Sahabatku Rizki Saputra, A.Md., yang telah memberikan dukungan dan 

memberikan motivasi, demi terselesaikan skripsi ini. 

15. Sahabat seperjuanganku yang terkasih, Erika Prima Dewi, Ardina Putri, 

Nurhasanah A dan rekan-rekan PGMI angkatan 2013 kelas A, B, C dan kelas 

D yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi 

serta menjadi penyemangat terbaik bagi penulis. 

16. Buat teman terdekat Arlen Juanda, Audina Gita Atami, Ika Haryanti, Delli 

Marfiana, Rizka Aulia, Dimas Yodespe Juringa, Ivandro Heriandy, Dimas 

Nugroho Samudra, dan keluarga besar IPERMA AL-fatah yang selalu 

senantiasa memberikan semangat dan nasehat baik dalam menyelesaikan 

pembelajaran dibangku perkuliahan maupun menyelesaikan skripsi sebagai 

tugas akhir. 

17. Buat semua sanak keluarga yang banyak telah memberikan support dan 

bantuan, baik moril maupun materil. 

18. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

 

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal 

shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

                        Pekanbaru, Januari 2017 

                         Penulis 

 

 

  Windy Anggraini 

           NIM. 11318205066 

 

 


