
 iv 

KATA PENGANTAR 

 

         Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah 
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fisika dan  Bapak/ Ibu guru SMP PAB 2 Helvetia Medan yang telah membantu 
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kepada Zulkipli Dongoran, S.Pd, Saleh Huddin, Ahmad Nawawi yang telah 

memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Nina Fadilah, S.Pd, Eni 

Susanti, S.Pd, Fitri Amelia, yang juga memberikan saran, dukungan serta motivasi  

dalam menyelesaikan skripsi ini. Buat sahabat bandku Dian Prayuda, Yuda, Hafis, 
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