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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karu-

nia-Nya sehinga dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengem-bangan  

Instrumen Asesmen Kinerja pada Praktikum Pengaruh Konsentrasi terhadap Laju 

Reaksi” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan.  Tak 

lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar 

Muhammad SAW, seorang suri tauladan yang sangat luar biasa dalam 

kesederhanaannya, keluarga, sahabat, serta umat-Nya yang senantiasa menjalan-

kan kewajiban-Nya dengan istiqomah. 

Sepenuhnya disadari atas keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki. Oleh karena itu, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sa-ngat 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini.  Pada kesempatan ini disampaikan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan FKIP Universitas Lampung 

dan Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA. 

2. Ibu Dr. Noor Fadiawati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Kimia, pembimbing I dan pembimbing akademik serta Ibu Dra. Ila 

Rosilawati, M.Si., selaku pembimbing II atas keikhlasan, motivasi, dan 

kesediaannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan 

kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi. 



3. Ibu Dra. Nina Kadaritna, M.Si., selaku pembahas atas kesediaannya untuk 

memberikan kritik, sarana, dan motivasi selama proses perkuliahan dan proses 

penyusunan skripsi.   

4. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Kimia dan dosen lain yang telah 

memberikan ilmunya selama lebih dari tiga tahun ini. 

5. Segenap civitas akademik Jurusan Pendidikan MIPA. 

6. Ayah dan Ibu yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT.  Terima kasih 

atas restu, dukungan, do’a yang selalu kau panjatkan di tengah kesibukan 

untuk kelancaran proses penelitian dan penyelesaian studi di Pendidikan 

Kimia. 

7. Adikku tersayang Resa Amelia dan kedua nenekku yang telah memberikan 

do’a dan semangat untuk menyelesaikan studi di Pendidikan Kimia. 

8. Rekan-rekan seperjuanganku, Fadilla Amelia dan Tendy Oktriawan atas kerja 

sama, dukungan, dan kekompakkannya selama proses penyusunan skrispsi ini. 

9. Teman-temanku Pendidikan Kimia angkatan 2011 atas kebersamaan dan se-

mangatnya selama ini. 

Setiap karya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Segala kelebihan dan man-

faat yang bisa diambil merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan segenap pe-

ngajar, dan segala kelemahan dalam karya ini merupakan akibat kurangnya penga-

laman dan pengetahuan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya 

bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Aamiin 

      Bandarlampung, 29 Juni 2015 

      Penulis, 
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