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 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat 

dan hidayah-Nya yang memberikan kesehatan dan nikmat-Nya kepada penulis 

sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. 

Skripsi berjudul “Perbedaan Hasil Belajar Fisika Siswa dengan Menggunakan 
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memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak persiapan sampai 
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kepada Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D, Drs. Rahmatsyah, M.Si, dan Drs. 
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masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai dengan selesainya 

penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Drs. Abd Hakim 

S. M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik, demikian juga kepada Bapak  

Kepala Sekolah, Bapak/Ibu guru SMK Negeri 1 Stabat, yang telah membantu 

penulis sewaktu melaksanakan penelitian. Teristimewa juga disampaikan kepada 

orang tua penulis Ayahanda Rusiadi dan Ibunda tercinta Ningsih, buat adik-adik 

saya Surya Gunawan dan Dewi Adelia, kekasih hati Kiki Pratama Rajagukguk 

yang memberikan kasih sayangnya, dukungan, bimbingan, dan yang selalu berdoa 

serta, buat abang dan kakak yang paling kusayangi dan buat semua keluarga yang 

mendukungku. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman seperjuangan khususnya kepada Bang 

Teguh, Agnes, Lastiar, Sheila, Amel, Yuli, Anggi, Etri, Ika, dan Erma yang selalu 

memberikan motivasi, dukungan, dan buat hidup lebih hidup. Penulis juga 

mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan mahasiswa UNIMED khususnya 
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mahasiswa Fisika Ekstensi „09 UNIMED yang mungkin namanya tidak penulis 

sebutkan satu persatu serta seluruh pihak yang turut membantu dalam penulisan 

skripsi ini. 

 Penulis telah berupaya 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 demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. Akhirnya penulis 

mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat-

Nya, dan hidayah-Nya kepada kita semua. 
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