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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis 

Miskonsepsi Siswa SMA Kelas X pada Pokok Bahasan Ikatan Kimia di Kota 

Madya Medan Tahun Ajaran 2012/2013” sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMED. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada Ibu 

Dra Hafni Indriani Nst, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran kepada penulis sejak awal 

penyusunan  sampai dengan selesainya skripsi ini. Ucapan terimakasih 

disampaikan kepada Ibu Dra Anna Juniar, M.Si, Dra Ida Duma Riris, M.Si dan 

Ibu Lisnawaty Simatupang, S.Si, M.Si selaku Dosen Penguji yang selalu 

memberikan bimbingan, masukan-masukan dan saran-saran yang membangun 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih disampaikan 

kepada Bapak Drs. Jamalum Purba, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dari awal 

perkuliahan hingga  penyusunan skripsi selesai. Ucapan terimakasih juga kepada 

seluruh Dosen dan Staf Pegawai Jurusan Kimia FMIPA UNIMED yang sudah 

banyak membantu penulis selama perkuliahan. Selain itu penulis juga 

mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu guru sekolah tempat 

penelitian yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian. 

 Ucapan terimakasih teristimewa buat Ayah dan Ibu tercinta yang selalu 

memberikan dukungan, baik moril dan material kepada penulis.  Orang yang 

selalu mendukung setiap langkah dan kesuksesan penulis. Penulis tidak tau apa 

sebenarnya hidup tanpa mereka dan mungkin perjalanan ini terhenti sebelum 

sampai tujuan tiba. Penulis janji akan jadi kebanggaan buat Ayah dan Ibu dan 

akan menyayangi kalian sampai kapanpun. Buat penulis kalian adalah harta yang 

termahal yang pernah Allah kasih dan harus tetap dicintai dan dibanggakan. 
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 Buat semua keluarga, penulis mengucapkan terimakasih karena telah 

banyak membantu baik dari segi moril dan dukungan kepada penulis. Begitu juga 

buat kawan-kawan terbaik yang selalu bersama saat susah dan duka yakni Rasid, 

teman seperjuangan Gorga, Hanafi, Fachrul yang selalu support dan memberi 

dukungan kepada penulis, begitu juga buat Ika, Yenni (mambu), Nurbaiti, Gaung, 

Emma, Dasma dan seluruh  anak  Kimia’ X 09  yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu yang mungkin telah banyak membantu selama perkuliahan berlangsung 

terutama buat Reza Alkhazali.  Ucapan terimakasih juga buat Bang Fahli selaku 

Leader yang selalu mendukung dan mengajari penulis tentang hidup, impian dan 

sikap. Dulu penulis tidak tau apa sebenarnya mimpi,  penulis sangat takut untuk 

bermimpi tapi sekarang penulis sadar impian yang buat penulis terus bangkit saat 

terjatuh dan tidak akan pernah berhenti sebelum impian itu benar-benar terwujud.  

 Demikianlah penulis ucapkan terimakasih. Penulis telah berupaya dengan 

semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari 

masih banyak lagi kesalahan dan kelemahan baik dari segi isi maupun penulisan 

yang belum benar. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Atas perhatianya 

penulis ucapkan terimakasih. Go Succes... 
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