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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil A’lamin. Puji syukur 

penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, maka 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “Pengembangan 

Modul Pembelajaran Laju Reaksi Terintegrasi Nilai-Nilai Spiritual Untuk 

Siswa SMA”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pendidikan di Jurusan Kimia FMIPA UNIMED. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. 

Ayi Darmana, M.Si sebagai dosen Pembimbing Skripsi (PS) yang telah banyak 

memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan saran-saran sejak awal penelitian 

hingga selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih 

kepada Bapak Dr. Mahmud, M.Sc, Bapak Dr. Zainuddin Muhtar, M.Si, dan Ibu Dr. 

Iis Siti Jahro, M.Si, sebagai dosen penguji yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan 

terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Retno Dwi Suyanti, M.Si, sebagai dosen 

pembimbing akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Jurusan 

Kimia FMIPA UNIMED. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada 

Bapak Dr. Ajat Sudrajat, M.Si dan Ibu Dr. Ir. Nurfajriani, M.Si serta bapak Drs. 

Surianto, M.Pd, Ibu, Desi Armasari, S.Pd dan Ibu Dra. Grispin, yang telah 

membantu penulis dalam standarisasi modul kimia terintegrasi nilai-nilai Spiritual. 

Ucapan terima kasih juga kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen, staf pegawai serta 

mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA UNIMED.  

Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang 

sangat luar biasa Bapak Bustian Nasution dan Ibu Miswarwati Lubis, terima kasih 

untuk segala dukungan baik moril maupun materil, yang terus berjuang dengan 

penuh pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan penulis, setiap doa dan tetes 

keringatnya tak dapat dibayar oleh apapun. Kepada saudara penulis Bustanul Arifin 

Nasution, Fatimah Nasution dan Nur Chaliza Nasution dan seluruh keluarga atas 

doa dan dukungan yang telah diberikan. 
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman teristimewa Fahmi Hilmi,  

sahabat termanis Teen A Six (Aisyah, Rizka, Ulfa, Mutiara, Juhari, Anshari, Dicky, 

Amin, Umam) untuk partisipasi, dukungan, dan motivasi serta doa dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Sahabat yang selalu ada dan saling memberikan 

dukungan satu sama lain selama 4 tahun bersama berjuang demi cita-cita terima 

kasih Anak Gedong (Dina, Diah, Ella, Fanny, Dinda, Ferina, Laila, Mecyana, 

Rahmi, Sartika, Syakir). Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Kimia Dik B 

2012 yang juga memberikan semangat kebersamaan. Demikian juga teman-teman 

PPLT SMAN 1 Pegajahan 2015 serta teman-teman satu PS yaitu Umi Wardaniah, 

Aria Darmawan, Devi Lestari, Elviana, dan Sri Juliana yang merupakan teman-

teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini.  

Penulis menyadari masih banyak kelemahan dalam penyusunan skripsi ini 

baik dari segi isi, susunan maupun tata bahasa. Namun, penulis telah berupaya 

dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. 
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