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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و المرسلين و 

 أما بعد. على آله و أصحابه أجمعين

 

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya. Salawat serta salam kia haturkan kepada baginda besar Muhammad 

SAW keluarga, sahabat dan para tabi’in yang memperjuangkan Islam ini sampai 

kepada kita semua. Dengan rahmat Allah SWT  sehingga peneliti dapat menyusun 

skripsi yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran 

Index Card Mach pada Kelas IVc di SDN 18 Baruga” ini dapat terselesaikan. 

Penelitian ini hanya dapat terlaksana berkat keterlibatan berbagai pihak, 

olehnya itu sangat layak peneliti sampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya 

peneliti haturkan  kepada Ayahanda Nasrun dan Ibunda Nuraeda yang tercinta dan 

yang telah membesarkan, mengasuh, serta mendidik peneliti sejak kecil hingga 

dewasa yang senantiasa dengan sabar mendampingi peneliti dalam penyelesaian 

studi, Kakak – kakak peneliti  yang tercinta yang telah mendidik dan menyayangi 

serta memotivasi dan inspirasi selama peneliti menjalani studi. Selanjutnya, tanpa 

mengurangi arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak terkait, langsung maupun tidak 

langsung, peneliti sampaikan rasa terimakasih ini masing-masing kepada: 

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd. Rektor IAIN Kendari atas segala kebijakan 

yang telah diberikan kepada peneliti selama dalam proses akademik. 
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2. Dr. Husain Insawan, M. Ag., Dr. Batmang, S.Ag, M.Pd., dan Dr. Herman. P, 

M.Pd masing-masing sebagai Wakil Rektor I, II, dan III yang turut mendukung 

keseluruhan proses pengemabangan dan layanan kelembagaan IAIN Kendari. 

3. Dr. Masdin, M.Pd, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari 

yang telah banyak memberi arahan, petunjuk dan bimbingan.   

4. Jumarddin La Fua, S.Si., M.Si, Erdiyanti, M,Pd, Dr. Abbas, T. S.Ag,.MA., wakil 

dekan 1, Dekan II, Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari 

yang telah banyak memberi arahan, petunjuk dan bimbingan. 

5. Raehang., S.Ag., M.Pd.I. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) IAIN Kendari yang juga telah banyak memberi arahan 

petunjuk dan bimbingan.  

6. La Hadisi, M. Pd.I , selaku pembimbing peneliti yang penuh keikhlasan 

mengorbankan waktu, memberikan bimbingan dan saran kepada peneliti, demi 

perbaikan skripsi. 

7. Dra. Rahmawati, M.Pd dan Syamsuddin, M.Pd, selaku penguji yang telah 

memberikan masukan dan bimbingan positif sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan perbaikan sesuai dengan prosedur karya tulis IAIN Kendari 

8. Tilman, S.Sos., MM, Selaku Ketua Perpustakaan IAIN Kendari dan seluruh 

stafnya yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada peneliti berupa buku-

buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.  
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9. Para Dosen IAIN Kendari yang tidak tersebutkan namanya  satu persatu, yang 

telah banyak memberi konstribusi ilmiah sehingga dapat membuka cakrawala 

berpikir peneliti. 

10. Tak terlupakan kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa IAIN Kendari 

khusunya pada Progran Studi Pendidikan Guru Madrasa Ibtidayah (PGMI) yang 

telah membantu dan memberikan spirit, suka dan duka selama menjalani studi di 

perguruan tinggi dimaksud.  

Peneliti menyadari bahwa masih banyak pihak-pihak terkait yang ikut 

memberikan andil dalam penyelesaian skripsi ini yang belum sempat peneliti 

sebutkan namanya satu-persatu, oleh karenanya peneliti hanya dapat mendoakan 

semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi para pembaca, baik kaum intelektual, maupun masyarakat pada umumnya, 

terutama bagi para praktisi pendidikan . Amin.   
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