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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Elysabeth Siahaan

N I M : 192007022

Program Studi : Pendidikan Fisika

Fakultas : FSM,  Universitas Kristen Satya Wacana

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir, Judul :

---- Desain Sumber Bunyi Garis ----

Yang dibimbing oleh:

1. Adita Sutresno, S.Si.,  M.Sc.

2. Made Rai Suci Shanti N.A, S.Si., M.Pd.

adalah benar - benar hasil karya saya.

Didalam laporan tugas akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang

lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau

gambar serta simbol yang saya aku seolah-olah sebagai karya saya sendiri tanpa memberikan

pengakuan pada penulis atau sumber aslinya.

Salatiga, 25 Nopember 2011

Yang memberi pernyataan,

Elysabeth Siahaan
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Takut akan TUHAN adalah permulaan
pengetahuan,,,,,,,,,,,,, Amsal 1 : 7

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;
carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah,

maka pintu akan dibukakan bagimu,,,,,,,,,,,
Lukas 11: 9

Dipersembahkan kepada :

1. Allah Bapa di Surga, Yesus Kristus dan Bunda Maria juru slamatku.

2. Ibu dan Bapakku yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam

segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak

mungkin bisa ku balas dengan apapun.

3. Para pembaca maupun praktisi pendidikan semoga membangun dan merubah

ke arah yang lebih baik.
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, pimpinan dan
peryertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Dalam penyelesaian tulisan ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.
Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih. Terima kasih telah berbesar
hati mendukung penulis menyelesaikan studi. Terima kasih ini penulis sampaikan secara spesial
untuk:

1. Keluargaku tercinta, mamaQ (Kamisyah) terimakasih atas doa, cinta n kasih sayang dari q lahir
yang sungguh luar biasa, terimakasih atas perjuangan mama seorang diri utk membesarkan q
sampe sekarang ma2q memberiku kebutuhan yang sangat luar biasa….. Love u soooooo
muuuucccchhh.. utk alm bapakQ (T. Siahaan) walau bapak telah tiada q tetap bisa merasakan
kasih sayang bapak yang luar biasa sama q,terimakasih cinta nya walau hanya sebentar q
merasakan di dunia ini.. utk bapak (S.Bangun) terimakasih juga doa n dukungan nya. Utk abang
Q Hudson Siahaan terimakasih dukungan ny, love u brother, ka.nuri n adx uly makasi
yaaaaaaaa….. keponakan q, Yonathan Siahaan,love n misss u…. Love u all…^^

2. Utk abgQ yang ada dihatiq yang bkin q terpacu utk cpt menyelesaikan skripsi ne, makasi
semangat n dukungannya sampai q bisa menyelesaikan skripsi ini…mksi jg utk masukkan nya….
Love u……<3

3. Bapak Adita Sutresno, S.Si., M.Sc yang merupakan Pembimbing Utama. Terimakasih ya pak
sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan, dorongan,
semangat serta dengan penuh kesabaran membimbing dan menuntunku selama penelitian
hingga tulisan ini selesai. Utk Ibu Made Rai Suci Shanti.N.A, S.Si., M.Pd. terima kasih Bu atas
ilmu, dukungan yang ibu berikan.

4. Dosen-dosen Fisika (Ibu Dra. Marmi Sudarmi, M.Si, Ibu Diane Noviandini, S.Pd, Bapak Andreas
Setiawan, S.Si, MT, Bapak Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc, Ibu Debora Natalia Sudjito, S.Pd,
Bapak Prof. Liek Wilardjo, Bapak Dr. Ferdy S. Rondonuwu, S.Pd, M.Sc) terima kasih telah
memberi bekal ilmu Pengetahuan kepadaku hingga aku bisa menjadi seperti ini.

5. Dekan Fakultas Sains dan Matematika Ibu Dra. Lusiawati Dewi, M.Sc beserta jajarannya.
6. Pemerintah Kabupaten Landak yang telah memberikan bantuan berupa beasiswa. Semoga

Kabupaten Landak semakin diberkati,amiinn..
7. Mas Tri maksi banyak yaah mas bantuan tenaga, waktu n pikiran,, masiii banyaak mas.. Mas

Sigit dan Pak Tafip selaku laboran Fisika UKSW. Makasih ya untuk bantuannya selama ini.
8. Terima kasih banyak kepada sahabatku Yulia Imelda Piyoh n Angi Oktaviara, makasi dukungan

nya selama q nulis jurnal ini… semangat yaa kalian,semoga cpt slsai jg jurnalnya.
9. Untuk Putri Lusiando, Yusack A Talangas, Kak Monica Lara, bang Gyo, Tirponia Martini (maaf

mengubah namamu,ehehehe) makasih banyaaak atas bantuan nyaa saat ambil data…… hanya
Tuhan yang bisa membalas kebaikkan kalian…^^

10. Teman seperjuangan dalam suka maupun duka, pendidikan Fisika 2007 Kabupaten Landak (Apri,
Thamrin, Suwardi, Carles, Dodi, Wilson, Rodi, Aloy, Totong, Yusack, Putri, Tini, Supri, Ota, Agus,
Brama, Aska, Kak Dev, Kak Mon, Ica, Angi, Lia, Mbak) terima kasih atas bantuan, dukungan dan
perjuangan bersama selama ini. Cepaattt selesai bagi yang belum selesai… mariii kita bangun
Kab.Landak…^^
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11. Utk cicil n kembar, teman seperjuangan selama ambil data, makasii yaahh dukungan
nya,eeheheh…. Utk tmn2Q yg dari Jawa, makasi atas kerja sama nya selama ini…

12. Adik-adik maupun kakak angkatan Pendidikan Fisika yang tidak dapat disebutkan satu persatu
namanya terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

13. Semua pihak yang penulis tidak sebutkan satu persatu namanya yang turut dan terlibat dalam
penyusunan tulisan ini. ^_^

Akhirnya semoga tulisan ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi pembaca khususnya bagi
pihak-pihak yang berkepentingan.

Salatiga, 16 Januari 2012

Penulis




