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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Materi Ikatan Kimia Dengan 

Pendekatan Pembalajaran Saintifik”. Adapun penyusunan skripsi ini merupakan 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. 

Keberhasilan penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 

beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih 

kepada Bapak Dr. Zainuddin Muchtar, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, saran motivasi  dan 

waktunya kepada penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai dengan 

selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada 

Ibu Dra. Gulmah Sugiharti, M.Pd, Bapak Drs.Jasmidi, M.Si, dan Bapak Agus 

Kembaren, S.Si, M.Si. Sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan 

dan saran – saran demi perbaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak 

Drs. Pasar Maulim Silitonga , Ms. Selaku dosen penasehat akademik dan kepada 

seluruh bapak dan ibu dosen staff pegawai jurusan kimia yang telah memberikan 

ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama perkuliahan. Ucapan terima 

kasih juga disampaikan kepada Bapak Irwan Amri, S.P selaku Kepala SMA 

Swasta Persiapan Stabat dan Bapak Jemingin, S.Pd selaku guru kimia serta siswa 

– siswi kelas X1 dan X3 yang telah banyak membantu penulis selama penelitian 

berlangsung. 

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua 

penulis, yaitu ayahanda Zul Fizar Nasution dan ibunda Rosudah Ritonga yang 

telah banyak mencucurkan keringat dan rela berkorban demi keberhasilan 

pendidikan penulis dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat memperoleh 

gelar sarjana. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakanda Sri Izzati 

Nasution serta adinda M. Rifai nasution, M. Zaini Nasution, M.Ilham Nasution 

dan M. Ihsan Lutfi Nasution.  



v 
 

Penulis sampaikan terima kasih kepada rekan – rekan seperjuangan, yaitu 

mahasiswa Pendidikan Kimia A 2012 yang telah memberi warna dalam 

kehidupan, mengajarkan kedewasaan, dan memberikan kebahagiaan, khususnya 

kepada  sahabat–sahabat Hikmi, Awal, Ade dan Yani yang selalu ada saat bahagia 

dan rela memberikan pundaknya ketika penulis dalam kesedihan. Berterimakasih 

buat kak Lidya Bangun, Mustika Tumangger, Lestari, dan kak Laura Simanjuntak 

yang sudah banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.Terima kasih 

juga penulis sampaikan kepada rekan – rekan PPLT SMA Swasta Persiapan 

Stabat dan teman – teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu 

memberikan senyuman hangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.  

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, 

susunan maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi 

skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 
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