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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbilalamin  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, 

hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi yang berjudul “Perbedaan Peningkatan Hasil Belajar Kimia Siswa 

Pada Pendekatan Keterampilan Proses Sains Dengan Model Pembelajaran 

Problem Solving Pada Pokok Bahasan Koloid” yang disusun untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih kepada kedua 

orang tua penulis yaitu ayahanda Yusman, SP dan ibunda Irma Sani Hrp yang 

selama ini telah berjuang untuk pendidikan penulis. Tak lupa juga penulis 

sampaikan terimakasih kepada sanak saudara yaitu adik penulis Nazaruddin 

Yusman dan paman Alm. Taufik Sani Hrp yang selama ini telah berdoa dan 

memberi dukungan kepada penulis.  

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Drs. 

Kawan Sihombing, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sampai dengan selesainya 

penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada ibu Dra. Hafni 

Indriati Nst, M.Si , bapak Dr. Ajat Sudrajat, M.Si dan bapak Drs. Jasmidi, M.Si 

selaku dosen penguji skripsi penulis yang telah banyak memberikan masukan dan 

saran kepada penulis. Serta bapak dan ibu guru di SMAN 14 Medan yang telah 

banyak membantu penulis dalam proses penelitian.  

Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah 

banyak membantu penulis yaitu Muhammad Ali Sofian, keempat sahabat penulis 

yaitu Putri, Fahmi, Rian dan Juwita, teman sekelas Kimia Dik C 2012, teman 

sesama dosen pembimbing skripsi dan seluruh pihak yang terlibat dalam 

membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.  

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi 
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maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi 

skripsi ini bermanfaat dan memperkaya khasanah ilmu pendidikan  
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