
iv 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan hikmat kepada penulis sehingga 

penelitian ini dapat selesai tapat pada waktunya. Skripsi ini berjudul “Pengaruh 

Model Problem Based Learning (PBL) Berbantuan Media PowerPoint Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Fluida Statis Di Kelas XI Semester II 

SMA Swasta Raksana Medan”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Fisika. 

 Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Rappel Situmorang, 

M.Si selaku pembimbing akademik yang memberikan saran-saran kepada penulis 

selama perkuliahan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Togi 

Tampubolon, M.Si.,Ph.D selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan 

bimbingan, motivasi dan saran-saran kepada penulis sejak awal hingga akhir 

penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof.Drs. 

Motlan Sirait, M.Sc., Ph.D, Bapak Drs. Juru Bahasa Sinuraya, M.Pd, Ibu Dra. 

Ratna Tanjung, M.Pd selaku penguji yang telah memberikan saran-saran demi 

kelancaran penelitian kepada penulis. Ucapan terimakasih juga kepada Ibu Juni 

Simanjuntak, S.Pd selaku guru bidang studi fisika di SMA Swasta Raksana 

Medan yang telah membantu dan membimbing penulis selama penelitian.  

 Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih kepada orangtua tercinta 

dan tersayang, Ramsen Manik dan Duma Sinaga yang terus memotivasi, 

membimbing, memberikan doa, kasih sayang dan materi. Penulis mengucapkan 

terimakasih kepada abangda Richo Manik, kakak Nela Manik, dan adik-adik saya 

Fyfy Manik dan Siti Manik yang terus mendukung  dan memberikan doa kepada 

penulis dalam penyelesaian studi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada 

seluruh keluarga yang terus mendukung dan mendoakan penulis. 

 Ucapan terimakasih juga kepada sahabat MarWinHelAsPi Squad 

(Maranatha Tambunan, Helen Sinaga, Asima Lumban Gaol, Pitri Sidabutar) yang 

terus memberikan dukungan semangat dan doa kepada penulis selama 4 tahun 



v 
 

kuliah. Terimakasih juga kepada semua teman seperjuangan Fisika Dik C 2014, 

teman-teman PPLT Sekolah Raksana Medan khususnya Fisika Group (Lasria, 

Khairuna, Khairunisa, Gusrianta, Nurul) dan teman-teman Posko Berfaedah. 

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Ikatan Keluarga Besar Kristen Fisika 

(IKBKF) atas bantuan dan dukungannya selama perkuliahan penulis.  

Terimakasih juga kepada teman pemburu tandatangan Helen Sinaga dan Elfrida 

Simanjuntak yang memberikan dukungan semangat dan doa. Penulis juga 

mengucapkan terimakasih kepada Agnez Mo yang memberikan hiburan kepada 

penulis selama penulisan skripsi ini lewat karya lagu-lagunya. 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesain skripsi ini, 

namun penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi 

isi maupun tata Bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

bermanfaat dalam perkembangan ilmu pendidikan. 

 

Medan,     Juli  2018 

    Penulis,  

 

 

Erwin Adi Putra Manik 

NIM.4143121015 


