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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Alhamdulillah, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah 

Subhanahuwata’ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang 

tak terhingga serta kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Metode 

Demonstrasi dengan Chemistry Magic (CheMagic) terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Kelas XI SMAN 1 Kalasan pada Materi Larutan Penyangga”. Shalawat 

serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga, sahabat, serta para pengikut-Nya hingga akhir zaman. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia. 

Penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Riyanto, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia.  

2. Ibu Krisna Merdekawati, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Kimia yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama 

penulis menyelesaikan pendidikan. 

3. Ibu Lina Fauzi’ah, S.Pd., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan dan saran selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Beta Wulan Febriana, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah memberikan bimbingan dan saran selama penulis menyelesaikan skripsi 

ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf/Karyawan Prodi Pendidikan Kimia, 

Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pendalaman ilmu kepada 

penulis. 
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6. Kepala sekolah beserta guru SMA Negeri 1 Kalasan yang telah berkenan 

memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan 

penelitian. 

7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan 

kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa 

dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta jauh dari 

kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang membaca. 

Amiin.... 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

           

         Yogyakarta,    Oktober 2018 

                Penulis 

 

 

   (Sindy Kania Sulastri) 

 


