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dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tema yang dipilih dalam
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Dekan FMIPA UNIMED, Ibu Dr. Derlina, M.Si selaku ketua jurusan FMIPA
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Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada mereka yang namanya

tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang telah membantu mensukseskan

penelitian ini baik tenaga dan pengorbanan dalam menjaga penulis pada saat

penelitian berlangsung. Kepada teman-teman seperjuangan saat penelitian

diantaranya Rochayanti Simatupang, Hengki Sembiring dan Sartika Simanjuntak

(merupakan sahabat terbaik). Filemon, Sovian Sigiro, Syahputra Ops dan Vicky
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banyak terima kasih karena sudah saling menjaga, serta seluruh teman seperjuangan

di fisika non dik 2010. Terima kasih juga kepada Ayahanda J.Silaban, S.Pd dan



v

Ibunda R.Siadari yang tidak pernah berhenti memberi doa, semangat dan kasih

sayangnya kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasi banyak kepada

Kakak tersayang Desy C Silaban, ST dan Adik tercinta Bastian Silaban atas

dukungannya selama ini, serta seluruh keluarga yang memberangkatkan penulis

dengan doa dan memberikan kepercayaan serta pesan moral sehingga mampu dan

terus berjuang dalam menyelesaikannya dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, kritik dan
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