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Kata Pengantar 

Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang melimpahkan kasih dan anugerah-Nya, sehingga penulisdapat 

menyelesaikan Tugas Akhir  ini dengan baik.  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Atas segala 

bantuan dan dukungan tersebut, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Dra. Marmi Sudarmi, M.Si, selaku wali studi dan dosen dan pembimbing 1, yang telah 

memberikan bimbingan, mengarahkan penulis dengan sabar. Trimakasihbuat waktunya, Tuhan 

memberkati Ibu keluarga. 

2. Ibu Made Rai Suci Shanti Nurani Ayub, S.Si, M.Pd, selaku dosen pembimbing 2, yang telah 

memberikan bimbingan,menarahkan penulis sabar. Terima kasih atas segala sesuatunya, semoga Ibu 

dan keluarga selalu diberkati. 

3. Dekan FSM dan seluruh Dosen Pengajar FSM UKSW khususnya Dosen Fisika (Pak Kris, Pak Adita,Pak 

Ferdi, Bu Ane, Bu debora, Pak Andre, Pak Ndaru,Pak Harsono, Pak Liek Wilarjo) yang telah membantu 

dan memberikan dukungan kepada penulis. Makasih buat ilmu yang sudah diberikan selama ini. 

4. Mas Tri, Mas Sigit selaku laboran Fisika UKSW. Terima kasih  buat  semua dukungan dan bantuannya. 

Maaf  ya..... kalau selama ini sudah merepotkan. 

5. Keluargaku tercinta. Ibu Srimah, terima kasih atas doa, dukungan, nasihat dan semuanya. Kakak-

kakakku tersayang mbak Pon,mbakTri,mbak Rum,mbak Tati,mbak Tatun dan adik-adikku tersayang 

Suster Margaretha dan Suprasojo.terima kasih atas doa serta dukungannya. 

6. Teman-temanku yang sudah membantu dan memotivasi (Wulan,Pak Minggus). Banyak cerita yang 

bisa kita kenang selama kita bekerjasama dalam pembuatan Tugas Akhir. 

7. Siswa kelas VIII SMP Theresiana Bandunganyang sudah menjadi Sampel penelitian, kalian agak 

bandel namun tanpa kalian Tugas Akhirku tidak akan selesai...Thanks ya...!  

8. Rekan-rekan guru di SMP Theresiana Bandungan dan SMP Theresiana Sumowono yang selalu 

memberi dukungan doa dan semangat. 

9. Pdt. Mateus rusmiyanto STh, rekan-rekan majelis dan jemaat GKJ Bandungan yang selalu 

memberikan dukungan dan doa serta motivasi. 

10. Segenap pihak yang penulis tidak dapat tuliskan namanya satu persatu yang turut dan terlibat dalam 

penyusunan dan penulisan skripsi ini, makasih ya... 

 

Salatiga, 11 Pebruari 2015 

  

 

         Penulis 



Motto 

“Bersama-Nya tidak ada yang tidak 

mungkin” 

Ketika kita menaruh HARAPAN seutuhnya kepada TUHAN, maka 

IA akanmembuat HARAPAN itu menjadi NYATA. 

Ketika kitameletakkan HATI untuk PERCAYA maka IA akan 

membuat semuanya MUDAH. 

Ketika meletakkan hidup untuk BERGANTUNG seutuhnya kepada 

DIA,maka kita akan melihat KARYA dan KUASANYA hadir 

dalam hidup kita setiap hari. 

Ketika kita berjalan dalam RENCANA TUHAN semuanya akan 

indah pada waktunya. 

( mazmur 91:14 – 16 ) 

 

Persembahan: 

Tuhan Jesus  

Keluargaku yang tercinta 
 


