
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan laporan proposal yang berjudul: Perbandingan Model Pembelajaran 

Creative Problem Solving dan Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Di SMP Negeri 12 Konawe Selatan. Skripsi ini ditulis dalam rangka 

memenuhi sebagian persyaratan untuk mengikuti seminar hasil penelitian pada 

Program Studi Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan hasil ini dapat 

diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak, terkhusus kepada kedua orang 

tua yaitu Ayah yang bernama Affdullah dan Ibu bernama Masita yang telah 

mencurahkan segenap usaha dan doanya kepada penulis, oleh karena itu terima 

kasih yang sangat mendalam disampaikan kepada semua pihak yang memberikan 

kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian hasil ini. 

1. Ibu Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd selaku Rektor IAIN Kendari, para 

Wakil Rektor, Dosen, dan segenap karyawan IAIN Kendari.  
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2. Bapak Dr. Masdin, M.Pd  selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Kendari beserta jajarannya.  

3. Bapak Hasrin Lamote S.Pd.,M.Sc. selaku ketua Prodi Tadris IPA Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari beserta jajarannya.  

4. Bapak Hasrin Lamote S.Pd.,M.Sc. sebagai pembimbing yang telah banyak 

membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama proses observasi 

dari awal hingga pada tahap ini.  

5. Bapak Dr. Masdin, M.Pd  dan Bapak Zainuddin, S.Pd., M.Pd sebagai dewan 

penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukkan kepada penulis. 

6. Ibu Tiurma Rita Fitriani Boruhite, S.Pd,.M.Pd serta Para Guru dan siswa-siswi 

di SMP Negeri 12 Konawe Selatan yang telah berkenan menjadi subjek 

penelitian. 

7. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 yang selalu bersama-sama saling 

membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.  

Penulis juga menyadari bahwa hasil ini pasti memiiliki kekurangan. Oleh 

karena itu, dengan tangan terbuka penulis berharap agar segenap pembaca 

berkenan memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan dan pengembangan keilmuan dikesempatan berikutnya. 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis menghaturkan rasa syukur karena 

hasil penelitian ini dapat terselesaikan, semoga kiranya dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Aamiin Allahumma Aamiin. 
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