
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas rahmat dan berkat-Nya yang 

memberikan kesehatan dan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Analisis Miskonsepsi Siswa Sma Kelas X Pada Pokok Bahasan Ikatan Kimia Di 

Kecamatan Bandar  Tahun Ajaran 2011/ 2012” dengan baik. Skripsi ini disusun untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Penulisan skripsi ini juga dapat terselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta bimbingan kepada 

penulis sampaikan kepada: Universitas Negeri Medan, juga kepada Dekan Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc., Ph.D. tidak lupa juga ucapan 

terima kasih kepada Ketua Jurusan Kimia, Bapak Drs. Jamalum Purba, MSi, (yang merupakan 

Dosen Pembimbing Akademik yang sudah banyak memberikan motivasi dan pengarahan dalam 

penyelesaian mata kuliah selama perkuliahan).  

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Eddyanto, Ph. D, Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

Dan tidak lupa juga kepada Ibu Lisnawaty Simatupang, S. Si, M. Si dan Bapak Drs. Bajoka 

Nainggolan, MS, serta Ibu Dra. Anna Juniar, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan 

masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. 

Seluruh Bapak, Ibu Dosen beserta Staf Pegawai Jurusan Kimia FMIPA, UNIMED. Selain itu 

kepada seluruh Bapak / Ibu kepala sekolah tempat penelitian saya karena telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di sekolah dan kepada guru mata 

pelajaran kimia tempat sekolah penelitian saya yang banyak membantu penulisan sepanjang 

penelitian dilaksanakan. 

Ucapan terima kasih juga ditunjukkan teristimewa buat Ayahanda tercinta, Mirlen 

Simbolon dan Ibunda tercinta Kornita Sitorus yang sering memberikan doa, dukungan moril dan 

material kepada penulis serta sanggup berkorban apa saja untuk penulis supaya menjadi insan 

yang berjasa pada orangtua, bangsa, Negara, dan agama. Saudara-saudaraku yang tersayang, 

Abang Hery Kiswanto Simbolon, dan Adik Henny Astuti Simbolon serta Apri Benediktus 

 

 



Simbolon. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan Mahasiswa Transfer Jurusan 

Pendidikan Kimia, Stambuk 09’, khususnya  Ria Elfrida Gultom, Neeta Sri Debora 

Simangunsong, Triana Putri Batubara, dan Kaq Kristina Simarmata, serta teristimewa buat Saul 

Donal Simanjuntak selaku orang yang membuat saya tetap semagat menyelesaikan skripsi ini. 

Dan semua pihak yang banyak membantu secara langsung atau tidak langsung, yang mana 

namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.    

Demikian penulis ucapkan jutaan terima kasih. Penulis telah berupaya dengan 

semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak 

kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang bersifat membangun dari pembaca semua demi kesempurnaan skripsi ini. 

Tuhan Memberkati…… Amin. 

 

 

Medan,                      

Penulis, 

 

Redia Octavia Simbolon 

 

 


