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Kalor di Kelas X semester II SMA Dharmawangsa Medan T.P. 2016/2017.”
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FMIPA Unimed. Terima kasih juga kepada Bapak kepala sekolah dan Bapak/Ibu

Guru di SMA Dharmawangsa Medan yang telah banyak membantu dan

membimbing penulis selama penelitian.

Teristimewa penulis sampaikan kepada kedua orangtua penulis yaitu

Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Poniem, S.Pd yang telah mendoakan dan

memberikan motivasi yang tidak terkira besarnya baik secara moril maupun
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yang selalu berdoa dan memberikan semangat kepada penulis dalam

menyelesaikan studi di Universitas Negeri Medan. Ucapan terimakasih juga

kepada yang tersayang Adrian Rendra Adhi Nugraha yang selalu memberikan

doa, semangat serta selalu memberikan perhatian dan waktunya kepada penulis

selama ini.

Selain itu penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat terbaik dan teman-

teman seperjuangan, Tim Ahay (Akhyani Nasution, Nilla Novita, Rina Oktaviani,

Veny Septia Anggraini, Wella Syaftia Hasni, Yanli Anggraini) beserta seluruh

keluarga besar Fisika DIK ‘B 2013 yang telah memberikan ide-ide dan

kegembiraan selama perkuliahan. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat kos
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