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KATA PENGANTAR  

 Selesainya penelitian yang dilakukan sampai terwujud menjadi skripsi ini 

tidak akan pernah dapat diraih tanpa rahmat dari Allah Subhanahuwataala. Untuk 

itu, sudah sepantasnya puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah 

Subhanahuataala, atas segala rahmat-Nya. Begitu pula kepada berbagai pihak 

yang telah membantu, dalam kesempatan kali ini penulis sampaikan terimaksih, 

terutama kepada Ibu Dra. Jufrida, M. Si. selaku dosen pembimbing I yang dengan 

kesabaran dan keikhlasannya telah membimbing dan memotivasi penulis untuk 

menyelesaikan pendidikan dan menulis skripsi ini. Begitu juga dangan Bapak 

Fibrika Rahmat Basuki, S. Pd., M. Pd. yang dengan ketelitian, kesabaran, dan 

menasehati penulis untuk tidak menyerah memperbaiki kesalahan atau kekeliruan 

yang masih muncul dalam penyusunan skripsi ini. Ibu Dra. Astalini, M. Si., Bapak 

Drs. Darmaji, M. Si., dan ibu Dian Pertiwi Rasmi, S. Pd., M. Pd., terima kasih 

atas saran dan kritikan yang telah diberikan dalam seminar proposal dan ujian 

skripsi ini. Semoga ilmu dan kritikan Bapak dan Ibu membuat skripsi ini lebih 

sempurna. 

 Untuk Dosen Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi 

yang telah memberikan ilmunya, penulis sampaikan rasa terimakasih yang dalam. 

Tidak lupa pula rasa haru dan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak 

Wawan Kurniawan, S. Si., M. Cs. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan 

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika yang dengan bimbingannya telah 

mengantar penulis untuk menyelesaikan pendidikan. Ini semua tentu berkat 

kerjasama beliau dengan Sektretaris Program Studi Pendidikan Fisika, Ketua dan 

Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam, Wakil 

Dekan Bidang Akademik, Serta Dekat FKIP Universitas Jambi yang selalu 

memberikan Kemudahan dan pengarahan kepada mahasiswanya, terutama dalam 

proses perizinan penelitian dan pengesahan skripsi ini. 
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 Ibu Lidia Siswanti sebagai guru IPA di SMP Negeri 30 Muaro Jambi, 

terima kasih atas bantuan dan saran yang telah diberikan kepada penulis dalam 

pelaksanaan observasi hingga penelitian ini serta siswa kelas VIII SMP Negeri 30 

Muaro Jambi. Dan juga kepada teman-teman fisika regular 2015, teman-teman 

penelitian, untuk semangat dan motivasinya yang diberikan kepada penulis. 

 Secara khusus kepada orang tua tercinta papa dan mamak, dan kakak saya 

yang tiada hentinya mendoakan dan memberi perhatian untuk kesuksesan, penulis 

sampaikan terima kasih yang sangat dalam. Sehingga jerih payah beliau mendapat 

balasan dari Yang Khalik dan telah memperkuat keyakinan penulis bahwa tanpa 

beliau tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah berhasil. Kepada orang 

terdekat saya fajar, rosa, septi, semua sahabat terdekat saya kargo squad dan tim 

penelitian local wisdom. Semoga apa yang telah diberikan mendapat balasan yang 

berlipat dari Allah SWT. Demi kesepurnaan skripsi ini kritik dan saran yang 

sifatya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap skripsi 

ini dapat berguna bagi yang membutuhkan. 

 

 

Jambi, 12 Juli 2019 
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