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Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang memberikan kekuatan kepada

penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan

waktu yang direncanakan.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Advance

Organizer Menggunakan Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada

Materi Pokok Listrik Dinamis Di Kelas X Semester II SMA Negeri 5 Binjai”,

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMED.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak

Drs. Rahmatsyah, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak

memberikan bimbingan, saran serta motivasi kepada penulis sejak awal rencana

penelitian sampai dengan selesainya penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih

juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Eidi Sihombing, M.S, Ibu Dr. Mariati

P. Simanjuntak, dan Bapak Drs. Togi Tampubolon, M.Si selaku dosen penguji,

serta Bapak Drs. Pintor Simamora, M.Si selaku dosen pembimbing akademik.

Selanjutnya, ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Drs.

Motlan, M.Sc, Ph.D selaku dekan fakultas matematika dan ilmu pengetahuan

alam (FMIPA), Ibu Dr. Derlina, M.Si selaku ketua jurusan fisika, serta Bapak Drs.

Abdul Hakim, M.Si selaku sekretaris jurusan fisika. Ucapan terima kasih juga

penulis sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen staf pegawai jurusan

fisika FIMPA UNIMED yang sudah membantu penulis. Penghargaan juga

disampaikan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Binjai yang telah banyak

membantu selama penelitian ini. Teristimewa kepada Ayah (Alm. Abu Hasan

Ashari), Ibu (Siti Rahmah), Adik (Ummu Rahmatika), dan Abangda (Abror

Hasibuan) yang tak henti mengukir do’a dan terus memotivasi penulis dalam

menyelesaikan studi di Universitas Negeri Medan. Kepada rekan-rekan

seperjuangan Mahasiswa Fisika Dik A 2009, terutama di dalamnya Deska (si
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emak), Chairunnia (che-che), Asmidar (midun), Putri (tembong), Fitriani, Nurul,

Ajeng dan Maysarah.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi

ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun tata bahasa,

untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca

demi sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga penulisan skripsi

ini bermanfaat bagi kita semua.
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