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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas semua berkatNya di tiap 

detik hidup penulis. Untuk setiap jalan yang dibukakan, kesehatan, serta ide dan 

kejernihan pikiran selama pembuatan skripsi hingga mampu menyelesaikan 

pendidikan di FMIPA Universitas Negeri Medan ini. Tanpa-Nya tentu penulis 

bukanlah apa-apa. 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dengan Metode Eksperimen Pada Pokok Bahasan Materi dan 

Perubahannya Terhadap Hasil Belajar Siswa di SMK Parulian 3 Medan”, 

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 

Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri 

Medan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Ida 

Duma Riris, M.Si, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan 

masukan dan saran mulai dari rencana penelitian sampai selesainya penyusunan 

skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Hafni Indriati 

Nasution, M.Si., Bapak Dr. Ajat Sudrajat, M.Si dan Ibu Dra.Ani Sutiani, M.Si selaku 

dosen penguji yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran  kepada 

penulis, demi perbaikan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Retno Dwi Suyanti, M.Si, 

yang telah membimbing penulis dalam proses akademik sejak awal sampai akhir 

perkuliahan, dan Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D., selaku Dekan FMIPA 

UNIMED, serta kepada Bapak dan Ibu dosen beserta staf pegawai jurusan Kimia 

FMIPA UNIMED yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan S1 

ini.  

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. B. Purba selaku 

Kepala Sekolah SMK Parulian 3 Medan dan Bapak R. Karo-Karo, S.Pd selaku guru 



vi 
 

Kimia serta siswa/siswi kelas XI SMK Parulian 3 Medan yang telah memberikan izin 

serta membantu penulis selama penelitian di sekolah tersebut. 

Terimakasih yang tak terkira juga penulis sampaikan untuk kedua orangtua 

penulis, atas semua dukungan (moral dan material), cinta serta pengertian dan doa 

yang tak pernah putus buat penulis. Apa yang telah orangtua penulis berikan tidak 

mungkin terbalas dengan apapun, dan gelar ini penulis persembahkan khusus bagi 

keduanya. 

Juga terimakasih dan sayang yang besar buat semua keluarga Malau dan 

Sutikman di manapun berada. Saudara-saudara baru di Pekanbaru. sahabat-sahabat 

Pemuda gereja Advent Melati Pekanbaru serta Veteran Medan, terutama Ruth dan 

Mega. 

Selanjutnya untuk semua teman-teman penulis yang telah memberikan banyak 

waktu dan perhatian selama penyusunan skripsi ini. Buat teman-teman dari SD 45 

Bengkulu yang masih terus saling menyemangati meski jarak begitu jauh, rekan-

rekan SD Advent 2 Medan, kawan-kawan dekat dari SMP Advent Pekanbaru hingga 

mereka yang hadir selama menimba ilmu bersama di SMA 8 Pekanbaru,  terimakasih 

untk motivasi-motivasi yang dibagikan. Sepupu sekaligus sahabat tersayang, Intan 

Relita Foloria Giawa yang telah lebih dahulu menyelesaikan studinya dan memberi 

semangat dari pulau seberang. Sahabat terbaik penulis Nancy dan Yohanna, yang 

saling mendukung dengan semua kesulitan masing-masing. Serta Bunda, Bogel dan 

Uwik yang menginspirasi. 

Tak lupa juga bagi teman-teman sekelas yang banyak membantu selama 

penelitian hingga selesai pembuatan skripsi ini. Meri yang menjadi teman serumah 

satu tahun belakangan, Melva yang meluangkan waktu untuk membantu mengolah 

data, Yosefina dan Rinces buat kebersamaan mereka. Berikutnya Inur, Risva, Rasyida 

yang menjadi keluarga pertama saat kuliah. Agustiani Sipahutar yang menjadi 

saudara dekat selama di Medan. Untuk Ruth, Risna, Putri, Yola, Romi, Meriandani 

dan semua penghuni Pendidikan Kimia C 2010. Terimakasih atas sifat kekeluargaan 

yang membuat betah selama 4 tahun bersama. 
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Rasa terimakasih yang begitu berlimpah buat sahabat-sahabat yang 

dipertemukan dalam masa-masa Program Pengalaman Lapangan Terpadu, saudara-

saudaraku terkasih Keluarga Besar PPLT SMA GBKP Kabanjahe 2013 yang luar 

biasa. Pelajaran bersosial dan kematangan emosi serta semangat banyak penulis dapat 

dari mereka. Tujuhbelas orang terhebat yang akan selalu penulis sebut sebagai 

keluarga. 

Kepada semua rekan relawan yang tergabung di Korps Suka Relawan PMI 

Kota Medan atas pengertiannya yang selalu bisa memaklumi. Juga untuk teman-

teman di Sindikat Penulis, keseluruhannya yang banyak memberikan hiburan di 

masa-masa sulit. Terutama Kak Dewinda Wiradinata, yang menjadi sasaran 

pelampiasan emosi penulis hampir setiap malam. 

Demi semua waktu berbagi dan semangat serta kasih, buat yang teristimewa 

Sungion Tampubolon. Terimakasih untuk selalu ada. 

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik terutama dalam bidang 

pendidikan bagi kita semua. 
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