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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah atas izin dan petunjuk Allah SWT. proposal ini dapat 

terselesaikan walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Pernyataan rasa syukur 

kepada sang Khalik atas hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis dalam 

mewujudkan karya ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 

junjungan kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang merupakan sumber 

inspirasi dan motivasi dalam berbagai aspek kehidupan setiap insan termasuk penulis. 

Judul penelitian yang penulis jadikan proposal penelitian adalah “Pengaruh 

Kemampuan Literasi Sains dan Sikap Peduli Lingkungan Siswa di MTsN 1 Konawe 

Selatan”. Skripsi penelitian ini disusun guna memenuhi tugas dan persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program studi Tadris IPA, Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

Proses penyusunan proposal penelitian tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, 

motivasi, do’a, dan peran serta dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kendari. 

2. Bapak Dr. Masdin, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

3. Bapak Hasrin Lamote S.Pd., M.Sc, selaku Ketua Program Studi Tadris IPA 

yang telah memberikan izin penelitian. 
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4. Bapak Dr. Abdul Kadir M.Pd, selaku Ketua LPPM, sekaligus pembimbing 

yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan 

tekun dan sabar memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi penelitian 

ini. 

5. Ibu Ir. Hj. Ety Nur Inah, M.Si. Selaku dewan penguji pertama, yang telah 

banyak memberikan saran dan masukan kepada peneliti. 

6. Bapak Ismaun, S.Si, M.Si. Selaku dewan penguji kedua, yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan kepada peneliti. 

7. Segenap dosen dan staf Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kendari yang telah memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam penyusunan proposal penelitian ini. 

8. Ayahanda Mawardin dan Ibunda Rosdiana, selaku kedua orang tua penulis 

serta keluarga tercinta, yang telah memberikan segalanya baik do’a, semangat, 

cinta, kasih sayang, dan motivasi yang tidak dapat tergantikan dengan apapun. 

9. Sahabat-sahabatku dari keluarga Program Studi Tadris IPA angkatan 2016 

yang senantiasa memberikan semangat baik suka maupun duka. 

10. Teman-teman dari keluarga besar Program Studi Tadris IPA yang senantiasa 

mendoakan dan memberikan semangatnya. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan, dorongan serta bimbingan sehingga proposal penelitian 

ini dapat terselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih perlu penyempurnaan 

baik dari isi maupun metodologi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 
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dari berbagai pihak sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan 

proposal penelitian ini. Penulis berharap semoga proposal penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca umumnya. Aamiin. 

 Kendari, 7 Juli 2020 

 Penulis 
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NIM. 16010107009 
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