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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Metode Mengajar Dan Bentuk Tes Terhadap Peningkatan Hasil 

Belajar Kimia Siswa Pada Pokok Bahasan Zat Aditif Makanan Di SMP”. 

Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak        

Drs. Pasar Maulim Silitonga, MS. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan, pengarahan, saran motivasi dan waktunya kepada 

penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai dengan selesainya penulisan 

skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dra. Ratu Evina 

Dibiyantini, M.Si, Ibu Dra. Hafni Indriati Nasution, M.Si, dan Bapak               

Drs. Marudut Sinaga, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan 

dan saran-saran demi perbaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula  

kepada bapak Drs. Eddyanto, Ph.D selaku dosen pembimbing akademik serta 

kepada Bapak dan Ibu dosen serta staff pegawai jurusan kimia yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama perkuliahan. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Salmawati, S.Pd selaku Kepala 

Sekolah SMP Swasta Muhammadyah 3 Medan dan Ibu Efrida Prima Tambunan, 

M.Pd selaku guru IPA serta siswa-siswi kelas VIII-Reguler SMP Swasta 

Muhammadiyah 3 Medan yang telah banyak membantu penulis selama penelitian 

berlangsung. 

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya 

kepada sosok yang tak kenal lelah berjuang demi cita – cita penulis, yang selalu 

menjadi inspirasi dan motivasi, yang rela berkorban demi kebahagiaan penulis dan 

selalu mendoakan penulis disetiap sujudnya, yakni ayahanda tersayang Suripto 

dan ibunda tercinta Erlina. Dan khusus penulis sampaikan kepada Kakanda 



v 
 

tersayang kekasih hati pujaan bangsa Mas Yoyo yang selalu setia memberi 

dukungan, semangat dan doa serta membantu dalam segala hal, yang selalu ada 

saat suka dan duka dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih juga disampaikan 

kepada adik – adik tersayang yang selalu menimbulkan amarah penulis namun 

selalu disayang yakni Lian, Yudha dan Faiz. Serta buat seluruh keluarga, Om 

Taufiq, Tante Merry, Wak Ucok dan sanak saudara lainnya yang tidak bisa 

disebutkan satu per satu namanya, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar – besarnya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

perkuliahan ini. 

Penulis sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan, yakni 

mahasiswa Pendidikan Kimia 2009 B yang telah memberi warna dalam kehidupan 

penulis, mengajarkan kedewasaan, dan terima kasih untuk semua keceriaan, canda 

tawa, suka duka bahkan keegoisan dan kekecewaan yang kita timbulkan bersama.  

Khususnya kepada sahabat – sahabat penulis, Irka yang selalu jadi pelayanan 

curhat, Dinda Khey yang sering buat kesel tapi ngangenin, Mbak Eva yang pelupa 

dan teledor, Melysa, Bunda Dian, Dinda As, Ana, Iky si komkom, Bg Su, Kadri, 

Boi, Amar, Wida, Rudi, pokoknya semuanya yang tidak bisa disebutkan, dan 

untuk Kak Kristina teman seperjuangan satu pembimbing, kalian semua Is The 

Best For Me yang menjadi penyemangat penulis untuk selalu hadir di perkuliahan.  

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

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

susunan maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi 

skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pendidikan. 
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