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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Bapa di surga Yang Maha 

Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Kinetika Kimia Untuk SMA/MA Kelas XI IPA” dengan baik. 

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil kegiatan dalam melaksanakan penelitian di 

SMA/MA wilayah Kabupaten Sleman dan wilayah Kabupaten Bantul. 

Pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian memberikan manfaat yang 

sangat besar bagi penulis. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari 

do’a, bimbingan, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan 

segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. M.A selaku Rektor Universitas Negeri 
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Universitas Negeri Yogyakarta. 

4. Ibu Susila Kristianingrum,M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah 

membantu dan membimbing dalam aktivitas perkulihan. 

5. Bapak Heru Pratomo Al, M.Si, selaku Pembimbing sekaligus ahli materi dan 

ahli media yang telah membimbing, memberikan nasehat, semangat, 

pengarahan dalam pelaksanaan penelitian dengan sabar dan bersedia 

meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Rr. Lis Permana Sari, M.Si, selaku Koordinator Tugas Akhir Skripsi  

Program Studi Pendidikan Kimia FMIPA sekaligus sekretaris penguji, Ibu Dr. 

Endang Widjajanti LFX, selaku Koordinator Program studi Kimia sekaligus 
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Penguji Utama, Ibu Dr. Eli Rohaeti, selaku penguji pendamping, terima kasih 

yang telah memberi saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Danang Supriyatna, Ibu Dra. Anies Rachmania S.S, Ibu 

Supamiarti, S.Pd,  Ibu Sri Sudiasih, S.Pd, dan Ibu Fathul Hidayati, S.Pd selaku 

reviewer yang telah memberi masukan dan saran. 

8. Seluruh teman-teman Pendidikan Kimia Landak, Halmahera, Regular dan non 

Regular'08 terima kasih telah mengenal teman seperti kalian  

9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan secara  moral 

maupun material  yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan 

pengalaman, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima saran dan 

kritik yang membangun demi perbaikan pada masa yang akan datang. Besar 

harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

perkembangan ilmu kimia. 
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