
iv

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahhirabbil A’lamin Puji dan syukur

penulis ucapkan kepada Allah Subhana Wa Ta’ala, atas segala berkat dan rahmat-

Nya, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi berjudul

“Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

Terintegrasi Media Pada Hasil Belajar dan Karakter Siswa dalam Materi

Hidrolisis Garam”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kimia,

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNIMED.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dr.

Ajat Sudrajat, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi (PS) yang telah banyak

memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal penentuan

judul sampai dengan selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan

kepada Bapak Prof. Drs, Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D selaku dosen

pembimbing akademik (PA). Terima kasih kepada dosen penguji saya Ibu Dr. Ida

Duma Riris ,M.Si., Ibu Dra. Ratu Evina Dibyantini, M.Si, dan Bapak Freddy Tua

Musa Panggabean, M.Pd atas masukan yang sangat membangun dalam perbaikan

skripsi saya. Ucapan terima kasih juga kepada guru-guru sekolah yang telah

membantu dan mengizinkan untuk observasi di SMA Negeri 9 Medan. Ucapan

terima kasih kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha,

Guru Kimia dan Siswa/i kelas XI SMA Negeri 9 Medan yang telah banyak

membantu penulis selama proses observasi berlangsung.

Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada kedua Orang Tua saya

Tarmono, S.H dan Zuraidah,S.Pd pemilik kasih tiada ujung yang berjuang keras

dalam mendidik dan menyekolahkan serta mendoakan saya sehingga saya dapat

menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada Abangda (Wira Fadil)

dan adik saya (Arif Gana) yang telah banyak membantu dan memotivasi saya.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman saya Nursaniah Gultom,

Fauziah Ulfa, Suri Hartati, Mesjuarni, Alfitri Yatmis, Ucia Mahya Dewi, Yulia

Wintasari, Rapita Hanum Hasibuan, Rahmadani Lubis, dan seluruh mahasiswa



iv

Kimia Reguler A 2012 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam

penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga kepada Keluarga Besar Organisasi

Instansi/Lembaga yang telah mendidik saya diantaranya HMJ Kimia Unimed,

FORSIMKA, LABORATORIUM KIMIA, .

Ucapan terima kasih juga kepada kakanda Nur Ilman Aceh yang sudah

mengarahkan langkah-langkah saya dari awal observasi sampai saya seminar

hingga penyelesaian skripsi saya ini, serta seluruh teman-teman, kakak, abang dan

saudara/i yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan

senyuman hangat dan motivasi dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi

penelitian ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi

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

bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi saya ini.

Medan, Juni 2016

Penulis,

Indriati Aulia


