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kepada sosok yang takkan lekang dari kalbu, yang selalu menjadi inspirasi dan 
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penulis disetiap sujudnya, yakni ayahanda tersayang Samsul Bahri dan ibunda 

tersayang Siti Aminah. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada abangda 
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mendoakan penulis, dan taklupa pula penulis ucapkan kepada kakek dan nenek 

tercinta (Alm). Satuman dan Intia yang selalu berdo’a untuk keberhasilan penulis 
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Penulis sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan, yakni 

mahasiswa Pendidikan Kimia 2011 C yang telah memberi warna dalam 

kehidupan, mengajarkan kedewasaan, dan memberikan kebahagiaan selama 
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