
iv 
 

KATA PENGANTAR 

Puji Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

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

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan 

waktu yang direncanakan. 

Skripsi ini berjudul : Pengaruh Model Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Listrik 

Dinamis di Kelas X Semester II SMA Negeri 1 Perbaungan T.P. 2012/2013. Pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dra. Ida Wahyuni, 

M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan saran – saran kepada penulis sejak awal sampai selesainya 

penyusuna skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. 

Derlina, M.Si., Bapak Drs. Rappel Situmorang, M.Si dan Bapak Dr. Nurdin Bukit, 

M.Si sebagai dosen penguji 1, 2 dan 3 yang telah memberikan masukan dan saran 

– saran mulai perencanaan sampai selesainya penyusunan skripsi ini serta Bapak 

Drs. Ratelit Tarigan, M.Pd selaku dosen pambimbing akademik yang selama ini 

memberikan bimbingan dan saran – saran dalam perkuliahan. Ucapan terima kasih 

juga disampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf pegawai 

Jurusan Fisika FMIPA UNIMED yang telah banyak membantu penulis. 

Terima kasih kepada Bapak Drs. Suhairi, M.Pd sebagai kepala sekolah 

SMA Negeri 1 Perbaungan, seluruh komite sekolah SMA Negeri 1 Perbaungan 

khususnya kepada Bapak P. Lumbantoruan, S.Pd, dan Bapak Drs. J Simbolon 

yang telah banyak membantu selama penelitian.  

Ucapan terimakasih teristimewa kepada keluarga besar Saragih Turnip dan 

keluarga besar Lingga secara khusus buat Ayahanda R. Saragih Turnip dan 

Ibunda R.Lingga untuk dukungan doa, perhatian, dana, kasih sayangnya yang 

memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa buat saudara saya Kakak 

Kara, Adik Nita dan Era. 



v 
 

Ucapan terima kasih juga kepada kepada teman – teman seperjuangan 

kelas Fisika Dik B 2009 yang telah bersama – bersama menjalankan perkuliahan 

yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis juga mengucapkan terima kasih 

kepada teman – teman PPL SMA Setia Budi Abadi Perbaungan, teman – teman 

kost yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.. 

Ucapan terimakasih khusus buat sahabat penulis yaitu Raffael S.G (Misi, 

Mariana, Novalia, Rayu, Adi)  serta PKK yang pernah memimpinku (K’Rohani, 

K’Fitri, B’Kimura, K’Christina, K’Novariana) yang senantiasa memotivasi 

mendukung, mengajari dan menguatkan ku dalam menjalani studi. Juga untuk 

adik – adik ku AMADEA SG ( Berkat, Kristiani, Romiana, Rosari, Rina dan Yuri) 

Juga ucapan terimakasih kepada abang dan kakak sepelayanan UKMKP UP 

FMIPA dan seluruh AKK UKMKP UP FMIPA buat doa, sharing dan  motivasi.  

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

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

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat dalam mempekaya khasanah ilmu pendidikan. 

. 

 

 

Medan,     Juli 2013 

 

 

Julianti Saragih 

 

 


