
iv 
 

KATA PEGANTAR 

  

Segala puji hanya milik Allah SWT pencipta dan pengendali alam semesta 

atas segala nikmat dan hidayah yang tak terkira sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS) Disertai Hierarki Konsep Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Larutan Penyangga”. 

 Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak terlepas dari hambatan-hambatan 

dan banyak kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun dengan usaha,kerja keras 

yang maksimal dan banyak pihak yang memberikan bantuan moril dan materil 

baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya,skripsi ini dapat 

terselesaikan juga. Untuk itu,melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa 

hormat dan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dra.Ratu Evina Dibyantini M,Si selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal 

hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan 

kesehatan dan nikmat rezeki yang melimpah kepada Ibu. 

2. Ibu Dra.Anna Juniar,M.Si, Bapak Drs.Jamalum Purba,M.Si, Bapak 

Drs.Rahmat Nauli,M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan 

masukan dan saran-saran yang baik untuk memperbaiki skripsi ini. 

3. Bapak Maulana Malik Muttaqin,MA selaku kepala SMA Swasta 

Muhammadiyah 2 Medan, yang dengan tulus dan ikhlas memberikan izin dan 

kesempatan bagi penulis untuk mengadakan penelitian di sekolah ini. Semoga 

Allah SWT membalas kebaikan bapak. 

4. Ibu Rizki Kholilla Lubis  selaku guru mata pelajaran Kimia serta staf pegawai 

dan para siswa XI IPA di SMA Swasta Muhammadiyah 2 Medan yang telah 

banyak membantu penulis untu menyelesaikan penelitian ini khususnya kelas 

XI IPA 1 yang telah banyak membantu penelitian ini. 

5. Teristimewa untuk kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda DR.H.Badrul 

Munir Muhammad Nur dan Ibunda Hj.T.Asma Zatun Matabin binti Ishar 

Musa yang telah banyak memberikan dukungan ketika penulis sedang berada 
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dalam keadaan apapun juga dan tulus ikhlas membantu saya dalam keadaan 

materiil maupun moril hingga saya dapat menyelesaikan sarjana pendidikan. 

Semoga Allah memberikan keberkahan yang berlimpah untuk kita semua. 

Amin. 

6. Begitu juga kepada saudara-saudari tercinta saya: Maryam BTE Badrul Munir  

(Kaklong), M.Abdurrahman (bgah), Hamid Al-Khair (blang), Abdul Jawwad 

(jawwad), Tahani Badrul Munir (tahani), Dalaal Mahmudah (dalaal) dan 

Ahmad Abdul Aziz (ahmad) yang selalu membuat kesulitan saya menjadi 

kemudahan bagi saya. Semoga kita semua dapat sukses dunia akhirat dan 

dapat membahagiakan mama dan baba. 

7. Teman SMP saya Novi, Siti, Shelly dan Onin , teman SMA saya Yanti, Riza, 

Diniy, AI dan Tara dan teman PPL saya Yola, Zizi, Herman, Rara, Nanay 

yang selalu memberikan doa dan dukunganya. Semoga kita selalu bersahabat. 

8. Sahabat-sahabat terdekat saya Kory Wulandara, Mhd.Syahrianda, Azriyatuz 

Salsabila dan Purti Pertiwi. Dan juga teman-teman Kimia Ekstensi 2010 

terutama 9icons, Andi, Nisa, Dede dan lain-lain (maaf tidak bisa menyebutkan 

satu-satu) dan teman satu pembimbing skripsi Eli, Imam, Rina, Putri yang 

telah berjuang bersama dari awal perkuliahan dan akhir perkuliahan, yang 

telah memberikan kenangan indah selama 4 tahun saya berkuliah di 

UNIMED. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan kesalahan baik isi maupun kualitasnya. Oleh karena iu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita 

semua. 
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