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Fisika FMIPA UNIMED. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Drs. 

Rappel Situmorang, M.Si dan Bapak Drs. Ratelit Tarigan, M.Pd selaku dosen 

Validator yang telah memberikan masukan dan saran-saran untuk melakukan 

penelitian dan juga ucapan terima kasih disampaikan penulis kepada Bapak 

Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Lubukpakam yang telah 

banyak membantu selama penelitian berlangsung. 
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skripsi ini dengan tepat waktu. Juga kepada adinda Ayu Dwi Retno yang telah 

membantu menghandle pekerjaan rumah selama penyelesaian skripsi ini. Skripsi 

ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis sebagai tanda 

terimakasih yang terdalam.  

Ucapan terima kasih tak terkira penulis sampaikan untuk lelaki spesial 

yang selalu standby di balik layar Abdul Ra’uf Ash Shiddiqy yang telah banyak 

membantu dan mendukung pengerjaan skripsi ini dari mulai observasi hingga 

terselesaikannya skripsi ini, ucapan terima kasih kepada sahabat terbaik keluarga 

kedua dari awal perkuliahan hingga saat ini  Genduy (Fitrah, Nur, Rahma, 
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terima kasih kepada semua teman-teman kelas Fisika Dik B 2012 yang telah 

berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan di UNIMED. Seperti kata 

pepatah “Tiada Gading Yang Tak Retak”.  Penulis juga  menyadari bahwa masih 

begitu banyak kekurangan yang ada, baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk 

itu, penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini mampu 

bermanfaat dalam memperkaya khasana ilmu pendidikan. Akhirnya penulis 

mengucapkan terima kasih. 
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