
iv 
 

KATA PENGANTAR 
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penulis ucapkan kepada Allah Subhana Wa Ta’ala, atas segala berkat dan rahmat-

Nya, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar dan Implementasi Model Pembelajaran 
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selama proses observasi berlangsung. 
Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada kedua Orang Tua saya 

Ayah Ahmaddin Aceh, S.Pd.i dan Ummi Mawarni Zega, pemilik kasih tiada 

ujung yang berjuang keras dalam mendidik dan menyekolahkan serta mendoakan 

saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 

kepada Kakak (Nelda Linda Aceh) dan adik saya (Arif Rahman Aceh dan Ardi 

Saputra Aceh) yang telah banyak membantu dan memotivasi saya.  
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Sri Maryati, Julianti dan seluruh mahasiswa Kimia Reguler C 2011 yang selalu 

memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.  

Ucapan terimakasih juga kepada Keluarga Besar Organisasi 

Instamsi/Lembaga yang telah mendidik saya diantaranya UKMI Ar-Rahman 

Unimed, FORSIMKA, BPMF MIPA, LABORATORIUM KIMIA, PMIN.  

Ucapan terima kasih juga kepada abangda Imam Deli Irawan yang sudah 

mengarahkan langkah-langkah saya dari awal observasi sampai saya seminar 

hingga penyelesaian skripsi saya ini, kakanda Nazhimah Bey Nasution, kakanda 

Sapnita Idamarna Daulay, abangda Hery Purwanto serta seluruh teman-teman, 

kakak, abang dan saudara/i yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang 

selalu memberikan senyuman hangat dan motivasi dalam penyelesaian 

penyusunan skripsi ini. 
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