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Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini semaksimal mungkin dan sesuai waktu yang telah direncanakan. 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Strategi Genius Learning terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Pokok Listrik Dinamis di Kelas X SMA Negeri 1 

Sei Bingai T.P. 2012/2013”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Negeri Medan. 

 Dalam penyusunan dan penulisan karya tulis ini banyak dukungan serta 

arahan yang penulis terima. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima 

kasih kepada Ibu Dr. Betty M. Turnip, M.Pd sebagai dosen pembimbing skripsi 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis  sejak awal 

sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga  

penulis sampaikan  kepada Bapak Drs. Pintor Simamora, M.Si, Bapak Drs. 

Rahmatsyah, M.Si, dan Bapak Drs. Edi Sihombing, M.S selaku dosen 

pembanding yang telah memberikan  masukan dan saran-saran kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. Tak lupa pula kepada bapak Drs. Ratelit Tarigan, 

M.Pd dan bapak Drs. Karya Sinulingga, M.Si selaku dosen validator instrumen 

penulis.Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof.Drs. Motlan 

M.Sc, Ph.D selaku Dekan FMIPA UNIMED, Bapak Prof. Dr. Sahyar, M.S selaku 

Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Derlina, M.Si selaku Ketua Jurusan 

Fisika, Bapak Drs. Sehat Simatupang M.Si selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Fisika, seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai Jurusan Fisika 

FMIPA UNIMED.  

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Abu Bakar 

Haris selaku kepala SMA Negeri 1 Sei Bingai yang memberikan izin penelitian 

dan Ibu Ratni, S.Pd dan Ibu Helsiska Ginting, S.Pd selaku guru fisika serta 

seluruh staf dewan guru dan pegawai SMA Negeri 1 Sei Bingai yang telah banyak 

membantu dalam pelaksanaan penelitian.  
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Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada 

Ayahanda Ngamati Sinulingga dan Ibunda Alemina Br Ginting yang telah 

mendidik dan membesarkan penulis, memberi doa yang tulus dan dorongan serta 

sumbang kasih yang besar dari segi material, spritual dan nasehat yang menjadi 

motivasi luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas 

Negeri Medan, juga teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada adinda-

adinda tersayang Youlandari, Lingga Wiranata, Eko Alfandi dan adinda kecilku 

Delima Puspita Sari. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan di Fisika 

2009 khususnya Ekstensi ‘09 atas semangat yang tak pernah padam dan 

keyakinan untuk menjadi yang terbaik, kepada teman-teman ekstensi yang laki-

laki khususnya tetap semangat dan terkhusus lagi kepada teman saya sekaligus 

adik saya Rida Sari Surbakti, teman seperjuangan Hermanto dan Safriady 

Panjaitan. Spesial kepada teman-teman PPL 2012 SMP Swasta Masehi Berastagi, 

serta sahabat-sahabat lainnya tak bisa disebutkan satu persatu.  

 Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada 

kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang 

membangun dari pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis 

berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan 

memberikan inspirasi bagi pembaca baik hanya sebagai bahan bacaan ataupun 

yang ingin melakukan penelitian lanjutan. 
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