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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan puja serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, yang 

senantiasa memberikan curahan kasih dan rahmat-Nya kepada kita semua. Tidak 

lupa rahmat serta keselamatan semoga tercurah kepada uswah kehidupan seluruh 

umat, serta penutup para Nabi dan Rasul Allah, yakni Nabi Muhammad SAW.  

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Media 

e.Learning Berbasis Weblog dengan Model  Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TPS  Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa Pada Pokok Bahasan 

Termokimia”. Adapun penyusunan skripisi ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Kimia Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu 

Dra.Anna Juniar, M.Si sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sejak awal seminar proposal, 

pelaksanaan penelitian sampai dengan pengolahan data hingga penyusunan skripsi 

ini dapat selesai. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada bapak 

Dr.Zainuddin Muhtar, M.Si, ibu Dra. Hj. Ratu Evina Dibyantini, M.Si, dan  ibu 

Dr.Retno Dwi Suyant , M.Si yang telah memberikan masukan dan saran-saran 

demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan 

kepada ibu Murniaty Simorangkir, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 

dan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Pegawai Jurusan Kimia 

FMIPA UNIMED yang telah membantu penulis. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sekolah SMAN 8 Medan 

yaitu Bapak Drs. Sudirman, SP. M.Si yang telah memberikan izin penelitian di 

sekolah yang bersangkutan dan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Guru-Guru 

dan Para Pegawai SMAN 8 Medan yang telah banyak membantu penulis selama 

proses penelitian berlangsung. 

Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada orang tua tercinta : 

Ayahanda Tugimin S.pd dan Ibunda Sumiana S.pd yang telah mencucurkan 

segala keringat, telah bekerja keras demi anak-anaknya, telah menjadi orang tua 

yang paling hebat/sempurna didunia, telah membimbing saya, abang dan kakak 
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menjadi anak yang sholeh/sholeha dan tidak pernah lelah selalu memanjatkan 

do’a demi selesainya studi penulis, Terima kasih kepada kakakku Suci Wulan Sari 

dan abangku Kun Hidayat  yang selalu memberi semangat, doa, dan motivasinya 

kepada penulis selama masa perkuliahan. Juga Ucapan terima kasih penulis 

sampaikan kepada sahabatku Fenisah br Sitepu yang selalu mengingatkan, 

membantu, dan memotivasi penulis di saat kondisi lemah dari awal perkuliahan 

hingga akhir perkuliahan.  Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-

teman saya Safriana Harahap, Jehan Asri, Puspita Handayani, Ervina Nasution, 

Hamidah Hanum, Asqorina Siregar, Wahyuni Maysarah dan teman – teman di 

Kelas Kimia Eks’08 dan semua teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu 

yang telah memberikan nasihat, menjadi sahabat yang terbaik dan memberikan 

doa kepada saya dalam menyelesaikan studi di Unimed. 

Penulis berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 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 demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 

 

 

 

Medan,      Januari 2013 

Penulis,  
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