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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

kasih dan Rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik, sesuai dengan 

waktu yang direncanakan. Skripsi yang berjudul “Pengembangan Penuntun dan 

KIT Praktikum Kimia SMA Kelas XI Pada Materi Asam Basa” disusun untuk 

memperoleh gelas Sarjana Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

Bapak Dr. Mahmud, M.Sc., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal penelitian 

sampai dengan selesainya penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis 

sampaikan kepada Ibu Junifa Layla Sihombing, S.Si., M.Sc., Bapak Dr. Ayi 

Darmana, M.Si., dan Bapak Agus Kembaren, S.Si., M.Si., selaku dosen penguji 

yang telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian 

sampai selesai penyusunan skripsi ini, serta kepada Ibu Dra. Ani Sutiani, M.Si., 

selaku dosen pembimbing akademis dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen beserta 

staf Pegawai Jurusan Kimia FMIPA UNIMED yang sudah memberikan Ilmu 

pengetahuan dan membantu penulis. Penghargaan juga disampaikan kepada Bapak 

Kepala Sekolah, Ibu/Bapak guru (terkhusus Bapak Najamuddin, S.Pd dan Ibu 

Rosmalia, S.Pd), dan staf pegawai SMAN 9 Medan serta seluruh siswa kelas XI 

MIA 3 SMAN 9 Medan yang sudah membantu dalam proses penelitian ini. 

 Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta 

Saidul dan Ibunda tersayang Nuriati yang telah membesarkan, mendidik, 

memberikan dukungan, do’a serta pengorbanan yang selama ini dilakukan bagi 

penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di UNIMED. Terima kasih pula kepada 

yang terkasih Kakanda Mauriansyah dan abangnda Ridha Dwiriansyah yang 

tiada henti memberikan semangat kepada penulis. Kakak ipar Riana Amelia dan 

keponakan Nafis Ukail Azri yang terus memberikan motivasi kepada penulis. 
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 Terspesial ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rifqi Akhtari 

yang selalu setia menemani, membantu dan menghibur penulis saat susah maupun 

senang, serta sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi masing-masing. 

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Sahabat tersayang “STONEFAM” 

(Desvinia Putri Murbarani, Dira Fithria A.Z, Dwi Retno Sari, Elpira Sundari, Layla 

Syahfitri Lubis, Natasha Lestari, Rizka Maylinda, Tria Mentari, dan Zia Alifahtul 

Fatihah) yang sudah setia menemani penulis melewati suka duka selama masa 

perkuliahan dan sama-sama berjuang mendidik generasi penerus.  

Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Pendidikan Kimia DIK C 

2014, teman-teman penelitian (Thalita Della, Siti Fazriah, dan Sri Wulandari), 

teman-teman PPLT di SMA Swasta Al-Washliyah (Terkhusus Rema Yelina S.) 

serta teman se-Kos (Nuri Rahmadani, Wahyuni, Siti Nurpratiwi, Safitri Pane, Ira 

Handayani N., dan Sakinah Warahmah) yang telah memberikan semangat, 

motivasi, canda tawa, serta sama-sama berjuang dalam pengerjaan skripsi. Terima 

kasih pula kepada Arif Rahman yang sudah membantu penulis dalam pembuatan 

cover penuntun praktikum, serta semua pihak yang telah membantu penulis baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

 Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari 

segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi skripsi 

ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah Ilmu pendidikan. 
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