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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

berkat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. 

Skripsi berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Listrik Dinamis Di Kelas X 

Semester II Negeri 1 Tigarunggu Medan T.P. 2012/2013.”, disusun untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari 

berbagai  pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

terimakasih kepada: Bapak Drs. Rappel Situmorang, M.Si sebagai dosen pembimbing 

skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis 

sejak awal penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan 

terimakasih juga disampaikan pada Bapak Drs.Japiten Banjarnahor, M.Pd, Ibu 

Dr.Derlina, M.Si, dan Bapak Drs.Sehat Simatupang, M.Si, selaku dosen penguji yang 

telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian sampai 

selesai penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Bapak 

Dr. Nurdin Bukit, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini telah 

memberikan  bimbingan  dan  saran-saran  dalam  perkuliahan. Ucapan terimakasih 

juga disampaikan  pada Bapak Drs.Tonggam Saragih, selaku PKS dan Ibu Guru 

Fisika SMA Negeri 1 Tigarunggu terkhusus kepada bapak Keben Sitanggang, S.Pd 

dan Ibu Susiana Silangit, S.Pd yang telah banyak membantu selama penelitian 

dilaksanakan.  

Sepenuhnya penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda 

Darmanson Purba dan Ibunda Lerma Wanta Br Sinaga Bonor, semoga peluh dan air 
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mata yang ayahanda dan ibunda teteskan selama studiku menjadi buah kehormatan 

bagi nama Ayah dan Ibu dimasa yang akan datang. Dekapan Ayahanda dan Ibunda 

yang senantiasa menjadikanku kuat dalam setiap liku-liku hidup ini.Semangat 

Ayahanda dan Ibunda demi pendidikanku yang menjaga semangatku dalam 

menyelesaikan studi hingga perguruan tinggi ini.Walau terkadang semangatku tak 

sebesar semangatmu ayah dan bundaku sayang, sekarang tercapai cita-citamu 

menyekolahkanku hingga perguruan tinggi.Bundaku yang kukasihi, selama Ayah kita 

tercinta sakit, engkau tetap memperjuangkanku bahkan hingga  tubuhmu semakin 

hari semakin kurus hanya demi memikirkan anakmu ini.Yang aturannya engkau bisa 

makan daging, tapi engkau rela makan pakai garam, hanya supaya bisa mencukupi 

keperluan anakmu di negeri seberang ini.Kesabaran dan ketabahan Bunda dalam 

menjalani hidup yang tak kenal lelah menjadikan anak-anakmu beroleh 

hidup.Bundaku yang tercinta engkau adalah orang paling super selama hidupku kita 

tetap doakan dan serahkan segala kekawatiran kita tentang kesehatan sang ayah, cepat 

sembuh ayahanda terrcinta, doa kami selalu besertamu.Panjanglah umurmu bundaku 

dan ayahanda tercinta. 

Penulis juga berterimakasih kepada teman-teman seperjuangan terutama tetty 

oppusunggu dan Sori tua beserta rombongan. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan dari segi isi maupun 

tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini  

bermanfaat bagi pembaca dan dapat memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 
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