
KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam 

wujud yang sangat sederhana. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah 

satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

 Penulis menyadari bahwa keberadaan skripsi ini “bagai setetes air laut” 

yang tak punya arti apa-apa, namun dalam penyelesaiannya sangat banyak 

mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Yth. Rektor Universitas 

Negeri Medan Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, Dekan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc, Ph.D 

beserta staf pegawai, Ketua Jurusan Kimia Bapak, Dosen Pembimbing Skripsi 

Bapak Drs. Marudut Sinaga, M.Si yang telah meluangkan waktunya memberikan 

bimbingan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, Dosen 

Penguji 1. Prof. Drs. M. Situmorang, M.Sc., Ph.D, Dosen Penguji 2. Dra. Ratu 

Evina Dibyantini, M.Si dan Dosen Penguji 3. Dra. Hafni Indriati Nasution, M.Si. 

Terkhusus bagi Ayahanda M. Purba dan Ibunda L. Br Panjaitan tercinta, yang 

selalu berdoa dan tidak kenal lelah dalam membimbing, mendidik, membiayai 

penulis serta kepada abanganda Mayliber A.D. Purba, R.W.H. Samuel Purba, 

Lancerman F. Purba, Rahmat P. Purba dan adinda tersayang Lamria Berutu yang 

telah banyak memberikan motivasi, perhatian, moril dan doa selama penulis 

kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi 

ini, namun penulis sadar bahwa selaku manusia biasa tak luput dari kesalahan 

“tidak ada gading yang tidak retak, kalau tidak retak tidaklah gading, tidak ada 

manusia yang tidak punya kesalahan, kalau tidak punya kesalahan bukanlah 

manusia,” baik dari segi isi maupun tata bahasa.  

 



Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 

 

Medan,         Februari 2015 
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