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Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya yang memberikan kesehatan kepada penulis sehingga 

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan.  

Skripsi berjudul “Analisis Persepsi Dan Kesiapan Guru Kimia SMA  

Di Kota Binjai Dalam Menghadapi Program Sertifikasi Guru”, disusun untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih kepada : Bapak Agus Kembaren, S.Si, M.Si, sebagai 

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan 

kepada penulis sejak awal penyusunan proposal sampai dengan selesainya 

penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. 

Marham Sitorus, M.Si, Ibu Dra. Nurmalis, M.Si, Ibu Ir. Nurfajriani, M.Si sebagai 

dosen penguji yang telah memberikan masukkan dan saran-saran mulai dari 

rencana penelitian sampai selesai penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih 

disampaikan kepada Bapak Dr. Mahmud, M.Sc selaku dosen Pembimbing 

Akademik dan kepada Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Jurusaan Kimia 

FMIPA Unimed yang membantu penulis. Penghargaan juga disampaikan kepada 

para responden yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu 

selama penelitian ini dan kepada Bu RA yang telah menginspirasi penulis yang 

menjadi seorang guru. 

Pada kesempatan ini juga, dengan rasa cinta yang mendalam, penghargaan 

dan rasa terima kasih kepada ayahanda Toni Sitepu dan Ibunda Asmah Br Bangun 

atas dukungan, nasehat dan kerja keras yang teramat dalam selama ini dan kepada 

adik-adik Ainul Mardiah Br Sitepu (Bay) dan Arif Rahman Hakim Sitepu yang 

selalu memberikan do’a, semangat, dorongan moril dan kasih sayang yang tak 

terhingga kepada penulis. Terima kasih kepada keluarga B’Masri dan keluarga 

P’uda yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis. Ucapan terima kasih 

penulis sampaikan kepada sahabat dan seperjuangan saya, Nur Jannah, Jehan 
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Asri, Puspita yang selalu mengingatkan, membantu dan memotivasi penulis di 

saat kondisi lemah dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Ucapan terima 

kasih juga disampaikan kepada sahabat Fradija Triandini (Dj), Jeremia Semb, 

Nurul Ananda yang sudah memberi warna dalam hidup saya juga kepada teman-

teman di Kelas Ekstensi Pendidikan Kimia stambuk 2008,  serta kepada semua 

pihak yang telah memberi masukan kepada penulis yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

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. 
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